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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental 

yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi dikembangkan dalam 

bentuk Paket Unit Pembelajaran yang memperhatikan tuntutan kecakapan 

abad 21 yaitu kemampuan literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), dan  penerapan nilai-nilai utama penguatan 

pendidikan karakter. 

Paket Unit Pembelajaran mata pelajaran Geografi SMA terdiri atas 7 paket, 

yaitu: Pengantar Geografi, Informasi Geografi, Dinamika Planet Bumi sebagai 

Ruang Kehidupan, Fenomena Geosfer, Kependudukan, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, serta Kewilayahan. Selanjutnya, setiap paket terdiri atas 

beberapa unit pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis Standar 

Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis 

soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

tiga tahun terakhir.  
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Paket Unit Pembelajaran Kewilayahan ini terdiri atas 4 unit pembelajaran, 

yaitu Wilayah dan Pewilayahan, Desa Kota, Pertumbuhan Wilayah, Negara 

Maju dan Berkembang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

guru-guru geografi dalam membelajarkan materi-materi tersebut kepada 

peserta didik. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik wilayah dan pewilayahan. Melalui pembahasan 

materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan 

untuk mengajarkan materi ke peserta didiknya  disesuaikan dengan indikator 

yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga 

mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik wilayah dan pewilayahan, soal-soal UN pada 

topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, 

deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan 

bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi 

prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit 

ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah 

memfasilitasi peserta didik dalam memahami konsep wilayah dan 

pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi.  
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Topik wilayah dan pewilayahan yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas subtopik; Konsep wilayah; Klasifikasi wilayah; Bentuk-bentuk 

persekutuan regional; dan Teori perkembangan wilayah. Selain itu, unit ini 

dilengkapi dengan empat buah LKPD, yaitu 1) Menjelaskan konsep wilayah 

dan pewilayahan; 2) Bentuk-bentuk pewilayahan dan teori perkembangan 

wilayah; 3) Interaksi keruangan; dan Membuat peta penggunaan lahan. LKPD 

ini dikembangkan  secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikan-

nya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XII: 

 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.1 memahami konsep 
wilayah dan pewilayahan 
dalam perencanaan tata 
ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

3.1.1. memahami konsep wilayah 
dalam perencanaan tata 
ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota  

3.1.2. memahami konsep 
pewilayahan dalam 
perencanaan tata ruang 
wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota  

XII 

4.7 membuat peta 
pengelompokan 
penggunaan lahan di 
wilayah kabupaten/kota/ 
provinsi berdasarkan 
data wilayah setempat 

4.1.1. membuat peta 
pengelompokan penggunaan 
lahan di wilayah kabupaten/ 
kota/provinsi berdasarkan 
data wilayah setempat  

XII 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 12 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Indikator Pencapaian Kompetensi  

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

IPK Pendukung: 
3.1.1. menjelaskan konsep wilayah  
3.1.2. menjelaskan konsep 

pewilayahan  
 

IPK Pendukung: 
4.1.1. Membuat deliniasi batas wilayah 
4.1.2. Menyalin data penggunaan lahan 

di wilayah kabupaten/kota/ 
provinsi setempat 

 
 

IPK Kunci: 
3.1.3. Membedakan konsep wilayah 

dan pewilayahan  
3.1.4. Menjelaskan klasifikasi 

wilayah 
3.1.5. Menjelaskan bentuk-bentuk 

persekutuan global 
3.1.6. Menjelaskan teori-teori 

perkembangan wilayah 

IPK Kunci: 
4.1.3. membuat peta pengelompokan 

penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 

IPK Pengayaan: 
3.1.7. Menghitung kekuatan 

interaksi keruangan 
3.1.8. Menominasikan fasilitas 

layanan sosial yang paling 
menguntungkan dalam 
perencanaan tata ruang  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Wilayah dan Pewilayahan di Sekitar Kita 

 Pada gambar di bawah ini tampak suatu bentang lahan yang didominasi oleh 

bentang budaya hasil kreasi manusia berupa pemusatan pemukiman 

penduduk, aktifitas ekonomi, sosial dan budaya, yang dikenal sebagai sebuah 

kota. Fenomena yang berbeda tampak pada gambar kedua yang didominasi 

oleh unsur fisiografis bentang alam, dikenal sebagai sebuah desa.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Wilayah perkotaan 
Sumber: https://www.faktajabar.co.id/wp-content/uploads/2017/10/adv-meikarta-4.jpg 
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Gambar 2 Wilayah pedesaan 
Sumber:  http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendukung-desa-mandiri-dengan-hasil-hasil-riset/ 

 

Kota dan desa memiliki karakteristik tersendiri sehingga antara keduanya 

dapat dibedakan. Bagian dari permukaan bumi yang memiliki perbedaan 

karakteristik antara suatu dengan lainya dikenal dengan istilah wilayah. 

Contoh lain yang menunjukan adanya perbedaan karakteritik antara suatu 

tempat dengan tempat lainya seperti pada areal persawahan, perkebunan 

teh, kopi, kelapa sawit, pemukiman penduduk, kawasan industri, dan 

sebagainya.  

Perbedaan karakteristik antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainya 

tentu berdampak pada potensi yang bebeda. Perbedaan potensi yang dimiliki 

antar wilayah inilah  yang harus dipahami agar dalam pengembangan 

wilayah dapat dilakukan secara optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Wilayah yang memiliki potensi berupa tanah subur, kemiringan 

lereng yang relatif datar serta curah hujan dan temperatur yang cukup tinggi 

lebih sesuai dikembangkan untuk pertanian yang memerlukan infrastruktur 

tersendiri, berupa irigasi, fasilitas pendukung penyediaan benih, pupuk dan 

obat-obatan serta pengolahan pasca panen yang baik. Fasilitas pendukung 

pada wilayah pertanian, kurang tepat bila disediakan pada wilayah dengan 

http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendukung-desa-mandiri-dengan-hasil-hasil-riset/
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potensi berupa lahan tegalan namun memiliki lokasi yang strategis untuk 

dikembangkan sebagai kawasan industri. 

Upaya mengembangkan wilayah, tentu harus dilakukan proses identifikasi 

terhadap perbadaan karakteristik antara satu dengan yang lainya. Upaya 

mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar wilayah yang diwujudkan 

dengan penarikan garis batas/deliniasi pada wilayah yang memiliki 

perbedaan karakteristik tersebut dinamakan pewilayahan.  

Pada gambar beikut ini Saudara dapat melihat perbedaan karakteristik 

antara ssuatu wilayah dengan wilayah lainya. Apabila Saudara melakukan 

proses deliniasi berdasarkan perbedaan karakteristik yang terdapat pada 

wilayah tersebut berarti Saudara sudah melakukan pewilayahan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Wilayah pedesaan dengan lahan pertanian dan permukiman penduduk 

Sumber: https://i0.wp.com/foresteract.com/wp-content/uploads/2016/11/Contoh-Potret-
Udara-via-resellercitrasatelit.files_.wordpress.com_.jpg 

 

https://i0.wp.com/foresteract.com/wp-content/uploads/2016/11/Contoh-Potret-Udara-via-resellercitrasatelit.files_.wordpress.com_.jpg
https://i0.wp.com/foresteract.com/wp-content/uploads/2016/11/Contoh-Potret-Udara-via-resellercitrasatelit.files_.wordpress.com_.jpg


Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 16 

SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal UN 2016 

No Soal 

25 Penduduk kota A = 125.000 jiwa, kota B = 5.000 jiwa. Jarak kota A ke kota 
B = 15 Km. Jika antar kota A dan kota B akan didirikan pusat perbelanjaan, 
maka lokasi ideal ada pada jarak... 

A. 3 Km dari kota A 

B. 3 Km dari kota B 

C. 3 Km dari kota B 

D. 2,5 Km dari kota A 

E. 2,5 Km dari kota B 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.1.7.   Menentukan titik henti antara dua buah tempat 

Diketahui 

: 

Penduduk kota A = 125.000 jiwa 

Penduduk kota B = 5.000 jiwa.  

Jarak kota A ke kota B = 15 Km 

Ditanyakan 
: 

Lokasi yang ideal untuk didirikan pusat perbelanjaan 
antara kota A dan kota B 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Menghitung kekuatan interaksi keruangan 
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B. Soal UN 2017 

No Soal 

21 Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa, kota B = 200.000 jiwa. Jarak kota A ke 
kota B = 60 Km. Jika antar kota A dan kota B akan didirikan rumah sakit, 
maka lokasi ideal yang tepat adalah... 

A. 10 Km dari kota A 

B. 10 Km dari kota B 

C. 20 Km dari kota B 

D. 25 Km dari kota B 

E. 40 Km dari kota B 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.1.7.   Menentukan titik henti antara dua buah tempat 

Diketahui 

: 

Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa 

Penduduk kota B = 200.000 jiwa.  

Jarak kota A ke kota B = 60 Km 

Ditanyakan 
: 

Lokasi yang ideal untuk didirikan rumah sakit antara kota 
A dan kota B 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Menghitung kekuatan interaksi keruangan 
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C. Soal UN 2018 

No Soal 

21 Penduduk kota A berjumlah 18.000 jiwa, kota B = 2.000 jiwa. Jarak kota A 
ke kota B adalah 20 Km. Jika pemerintah membangun sekolah, lokasi ideal 
yang baik berdasarkan teori titik henti adalah... 

A. 4 Km dari kota A 

B. 5 Km dari kota B 

C. 10 Km dari kota A 

D. 16 Km dari kota A 

E. 18 Km dari kota B 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.1.7.   Menentukan titik henti antara dua buah tempat 

Diketahui 

: 

Penduduk kota A = 18.000 jiwa 

Penduduk kota B = 2.000 jiwa.  

Jarak kota A ke kota B = 20 Km 

Ditanyakan 
: 

Lokasi yang ideal untuk didirikan bangunan sekolah 
antara kota A dan kota B 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Menghitung kekuatan interaksi keruangan 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Wilayah Indonesia yang demikian luas dengan kondisi demikian heterogen 

baik fisik, maupun sosial budayanya. Heterogenitas tersebut menyebabkan 

potensi yang berkembang antara satu wilayah dengan wilayah lainya 

terdapat perbedaan. Perbedaan karakteristik wilayah beserta potensinya 

harus diinventarisir dan dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan 

wilayah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan lebih optimal bila 

dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki wilayahnya.  

Berdasarkan hal tersebut, peserta didik sebagai calon pemimpin bangsa 

hendaknya dibekali pengetahuan serta memahami keberagaman wilayah di 

negaranya. Pemahaman tersebut diperlukan ketika kelak mereka jadi 

pemimpin, diharapkan mampu mengembangkan wilayahnya secara optimal 

berdasarkan potensi yang dimilikinya. 

Proses pembelajaran tentang wilayah dan pewilayahan dipelajari pada mata 

pelajaran Geografi kelas XII di semester ganjil. Alokasi waktu untuk 

mempelajari materi KD 3.1 memahami konsep wilayah dan pewilayahan 

dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota ini adalah 4 x 45 menit.  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu, 

memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta membuat peta 

pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi 

berdasarkan data wilayah setempat secara jujur, disiplin dan tanggung jawab 

sesuai ajaran agama yang dianutnya 
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Pada pertemuan pertama mempelajari konsep wilayah dan pewilayahan. 

Pada pertemuan kedua mempelajari bentuk-bentuk persekutuan global dan 

menjelaskan teori-teori perkembangan wilayah. Pada pertemuan ke tiga 

mempelejari cara menghitung kekuatan interaksi keruangan dan 

menominasikan fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah. Pada pertemuan terakhir peserta didik 

mengembangkan keterampilanya dengan membuat membuat peta 

pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi 

berdasarkan data wilayah setempat 

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran pertama mengkaji tentang konsep wilayah dan 

pewilayahan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan 

melakukan aktivitas dalam upaya pencapaian indikator yang telah 

dirumuskan, yakni: 

3.1.1.  menjelaskan konsep wilayah  

3.1.2. menjelaskan konsep pewilayahan  

3.1.3. Membedakan konsep wilayah dan pewilayahan  

3.1.3. Menjelaskan klasifikasi wilayah  

3.1.4. Membuat deliasi batas wilayah 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit. 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu 

membedakan konsep wilayah dan pewilayahan serta mengklasifikasikan 

wilayah secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai ajaran agama yang 

dianutnya 
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Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Aktivitas yang dapat Saudara 

dilakukan antara lain adalah: 

1. Setelah dilakukan kegiatan pendahuluan, Saudara mengkondisikan agar 

peserta didik belajar kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang 

membahas wilayah dan pewilayahan berdasarkan LKPD yang telah 

disediakan. Materi yang akan dibahas tiap kelompok terdiri dari: 

Kelompok 1 : Menjelaskan konsep wilayah 

Kelompok 2 : Menjelaskan konsep pewilayahan 

Kelompok 3 : Membedakan konsep wilayah dan pewilayahan 

Kelompok 4 : Menjelaskan konsep generic region; 

Kelompok 5 : Menjelaskan konsep spesific region; 

Kelompok 6 : Menjelaskan konsep uniform regin; dan 

Kelompok 7 : Menjelaskan konsep nodal region 

2. Setiap kelompok selain mempelajari dan menjelaskan materi yang 

menjadi tugas kelompoknya, Saudara juga dapat memberikan LKPD agar 

mereka dapat praktek melakukan pewilayahan dengan melakukan 

deliniasi batas wilayah. 

3. Setelah kelompok terbentuk berikut pembagian tugasnya, Saudara 

lakukan bimbingan penyelidikan baik individu maupun kelompok agar 

peserta didik melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber seperti dari buku teks, internet, nara sumber 

dan sebagainya tentang wilayah dan pewilayahan. 

4. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan kemudian Saudara fasilitasi 

agar dibahas bersama anggota kelompok untuk memperoleh rumusan 

sesuai dengan permasalahan yang di bahas, yaitu tentang wilayah dan 

pewilayahan 

5. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan agar memperoleh 

tanggapan dari kelompok lain untuk menguatkan atau mengoreksi 

konsep yang dibahas 
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6. Setiap kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi untuk tentang 

wilayah dan pewilayahan 

7. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk 

persekutuan global dan menjelaskan teori-teori perkembangan wilayah. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

dalam upaya pencapaian indikator yang telah dirumuskan, yakni: 

3.1.5 Mengidentifikasi bentuk-bentuk persekutuan global 

3.1.6 Menjelaskan teori-teori perkembangan wilayah 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

mengidentifikasi bentuk-bentuk persekutuan global dan menjelaskan teori-

teori perkembangan wilayah secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai 

ajaran agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Aktivitas yang dapat Saudara 

dilakukan antara lain adalah:  
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1. Setelah dilakukan kegiatan pendahuluan, Saudara mengkondisikan agar 

peserta didik belajar kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang 

2. Tiap kelompok membahas materi berdasarkan LKPD yang telah 

disediakan, antara lain:  

Kel 1 :  Menjelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang politik 

Kel 2 :  Menjelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang ekonomi 

Kel 3 :  Menjelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang sosial 

budaya 

Kel 4 :  Menjelaskan teori perkembangan wilayah menurut Control 

Theories 

Kel 5 :  Menjelaskan teori perkembangan wilayah menurut Teori 

Ketergantungan 

Kel 6 :  Menjelaskan teori perkembangan wilayah menurut Rostow 

Kel 7 :  Menjelaskan Teori Tiga Gelombang dari Toffler. 

3. Setelah dilakukan pembentukan kelompok, Saudara dapat melakukan 

bimbingan penyelidikan pada individu dan kelompok agar peserta didik 

melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai 

sumber seperti dari buku teks, internet, nara sumber dan sebagainya. 

4. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan kemudian dibahas bersama 

anggota kelompok untuk memperoleh rumusan sesuai dengan tugas 

kelompok masing-masing. 

5. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan agar memperoleh 

tanggapan dari kelompok lain untuk menguatkan atau mengoreksi 

konsep yang disajikan tiap kelompok 

6. Setiap kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi sesuai dengan 

materi yang menjadi kajian kelompok masing-masing. 

7. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
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8. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

 

Aktivitas 3 

Pada aktivitas pembelajaran ketiga melakukan perhitungan secara matematis 

terhadap kekuatan interaksi keruangan serta mengaplikasikanya dalam 

kehidupan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan 

melakukan aktivitas dalam upaya pencapaian indikator yang telah 

dirumuskan, yakni: 

3.1.7 Menghitung kekuatan interaksi keruangan 

3.1.8 Menominasikan fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan 

dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota  

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

menghitung kekuatan interaksi keruangan dan menominasikan fasilitas 

layanan sosial yang paling menguntungkan dalam perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara jujur, disiplin dan 

tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Aktivitas yang dapat Saudara 

dilakukan antara lain adalah:  

1. Setelah dilakukan kegiatan pendahuluan, Saudara mengkondisikan agar 

peserta didik belajar kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang 
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2. Tiap kelompok membahas materi berdasarkan LKPD yang telah 

disediakan, antara lain:  

Kel 1-3 :  Teori  grafik 3 kelompok (diberikan soal yang datanya berbeda) 

Kel 4-6 :  Teori gravitasi 3 kelompok (diberikan soal yang datanya 

berbeda) 

Kel 7-9 : Teori titik henti 3 kelompok (diberikan soal yang datanya 

berbeda) 

3. Setelah dilakukan pembentukan kelompok, Saudara dapat melakukan 

bimbingan penyelidikan pada individu dan kelompok agar peserta didik 

melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai 

sumber seperti dari buku teks, internet, nara sumber dan sebagainya. 

4. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan kemudian dibahas bersama 

anggota kelompok untuk memperoleh rumusan sesuai dengan tugas 

kelompok masing-masing. 

5. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan agar memperoleh 

tanggapan dari kelompok lain untuk menguatkan atau mengoreksi 

konsep yang disajikan tiap kelompok 

6. Setiap kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi sesuai dengan 

materi yang menjadi kajian kelompok masing-masing. 

7. Setelah semua kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi untuk 

tentang materi yang menjadi kajian kelompok masing-masing lalu 

mereka diberikan LKPD terkait implementasi materi yang telah disajikan 

oleh semua kelompok, yakni  menominasikan fasilitas layanan sosial yang 

paling menguntungkan dalam perencanaan tata ruang wilayah 

8. Selanjutnya Saudara dapat menunjuk salah satu kelompok yang sudah 

siap dengan kesimpulan dalam menentukan nominasi lokasi yang paling 

menguntungkan untuk dibangun fasilitas layanan sosial dalam 

perencanaan tata ruang wilayah. Presentasi kelompok ini agar dicermati 

oleh kelompok lainya untuk diberikan tanggapan sehingga semua 

kelompok memahami implementasi teori yang dikaji. 
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9. Seusai peserta didik mempresentasikan materi yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik lainnya menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan melakukan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

10. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

Aktivitas 4 

Setelah peserta didik mampu menghitung kekuatan interaksi keruangan dan 

menominasikan fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah, proses pembelajaran dilanjutkan pada 

pertemuan keempat dengan mengembangkan keterampilan agar peserta 

didik dapat membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah 

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

dalam upaya pencapaian indikator yang telah dirumuskan, yakni: 

4.1.1 Menyalin data penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi 

setempat 

4.1.2 membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah 

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

menyalin data penggunaan lahan dan membuat peta pengelompokan 

penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data 
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wilayah setempat secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai ajaran 

agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

Aktivitas pembelajaran yang dapat Saudara lakukan antara lain: 

1. Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, Saudara dapat 

menggorganisasikan kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi topik 

topik pembelajaran yang akan dibahas, atau sebaliknya terlebih dahulu 

mengidentifikasi topik, baru kemudian mengorganisasikan siswa ke 

kelompok-kelompok  

2. Setelah peserta didik dibagi  menjadi bebarapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang, Saudara mengarahkan agar peserta didik 

menentukan batasan/ cakupan penyelidikan mereka, mengevaluasi 

sumber daya yang mereka miliki, merencanakan suatu aksi/tindakan, dan 

menugaskan /memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada setiap 

anggota kelompok. Tiap kelompok membahas materi berdasarkan LKPD 

yang telah disediakan, antara lain mengumpukan dan membuat peta 

persebaran penggunaan lahan untuk fasilitas : 

Kel 1.  : SMP di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 2.  : SMA di kabupaten/Kota/Kecamatan  

Kel 3.  : Puskesmas di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 4.  : Pasar tradisional di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 5.  : Taman Pemakaman Umum di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 6.  : Terminal di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 7.  : Kantor kelurahan di kabupaten/Kota/Kecamatan 

Kel 8.  : Rumah ibadah di kabupaten/Kota/Kecamatan 

3. Setelah jelas pembagian tugas dan paham apa yang akan dikerjakannya, 

maka tahap berikutnya bahwa setiap kelompok akan 
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mengimplementasikan penyelidikan/inkuiri. Setiap kelompok 

memerlukan waktu untuk mendesain prosedur pengambilan data, 

menganalisis, mengevaluasi data, dan mengambil kesimpulan.  

4. Pada saat peserta didik mengumpulkan informasi, maka informasi 

tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi. Saudara dapat membantu dengan 

secara kontinyu memfokuskan perhatian setiap kelompok pada 

pertanyaan atau masalah yang sedang diselidiki.  

5. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas masing-masing, 

Saudara dapat memfasilitasi tiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil investigasi yang dilakukanya. Tujuan yang harus dicapai dilakukan. 

Pertama adalah mendesiminasikan informasi; yang kedua mengajarkan 

kepada siswa bagaimana mempresentasikan informasi dengan jelas dan 

dengan cara yang menarik.  

6. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD 1 : Konsep Wilayah dan Pewilayahan 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XII/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Konsep wilayah dan pewilayahan 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu membedakan konsep wilayah dan pewilayahan 
serta mengklasifikasikan wilayah secara jujur, disiplin dan tanggung 
jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

Baca materi yang terdapat pada : 
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/3595/3071 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-
ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf 

1. Bacalah materi terkait yang terdapat pada link tersebut 

2. Diskusikan dengan kelompok masing-masing pertanyaan yang 
telah dibagikan berdasarkan kelompoknya 

3. Tuliskan hasil diskusinya ke dalam kolom Pembahasan lalu 
presentasikan 

Pertanyaan 
kelompok  

Kelompok 1 : Jelaskan konsep wilayah 
Kelompok 2 : Jelaskan konsep pewilayahan 
Kelompok 3 : Apa perbedaan konsep wilayah dan pewilayahan ? 
Kelompok 4 : Jelaskan konsep generic region; 
Kelompok 5 : Jelaskan konsep spesific region; 
Kelompok 6 : Jelaskan konsep uniform region; dan 
Kelompok 7 : Jelaskan konsep nodal region 
 

 
Pembahasan : 

 
 
 
 

 
 

https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/3595/3071
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf
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LKPD 2 : Membuat Deliniasi Batas Wilayah 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XII/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Konsep wilayah dan pewilayahan 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu membedakan konsep wilayah dan pewilayahan 
serta mengklasifikasikan wilayah secara jujur, disiplin dan tanggung 
jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

Baca materi yang terdapat pada :  
 

1. Bacalah materi terkait yang terdapat pada link tersebut 

2. Diskusikan dengan kelompok masing-masing pertanyaan yang 
telah dibagikan berdasarkan kelompoknya 

3. Tuliskan hasil diskusinya ke dalam kolom Pembahasan lalu 
presentasikan 

Pertanyaan 
kelompok  

Amati citra penginderaan jauh di bawah ini 
Buatlah deliniasi batas penggunaan lahan pada citra tersebut. 
Jelaskan perbedaan antara wilayah satu dengan lainya yang sudah 
diberikan deliniasi. 

 
Pembahasan : 
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LKPD 3 : Teori Perkembangan Wilayah 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)  

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XII/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Bentuk-bentuk pewilayahan dan teori perkembangan wilayah 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk persekutuan 
regional dan menjelaskan teori-teori perkembangan wilayah secara 
jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

Baca materi yang terdapat pada : 
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/3595/3071 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-
ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf 

1. Bacalah materi terkait yang terdapat pada link tersebut 

2. Diskusikan dengan kelompok masing-masing pertanyaan yang 
telah dibagikan berdasarkan kelompoknya 

3. Tuliskan hasil diskusinya ke dalam kolom Pembahasan lalu 
presentasikan 

Pertanyaan 
kelompok  

Kel 1 :  Jelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang politik 
Kel 2 :  Jelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang ekonomi 
Kel 3 :  Jelaskan bentuk persekutuan regional dalam bidang sosial 

budaya 
Kel 4 :  Jelaskan teori perkembangan wilayah menurut Control 

Theories 
Kel 5 :  Jelaskan teori perkembangan wilayah menurut Teori 

Ketergantungan 
Kel 6 :  Jelaskan teori perkembangan wilayah menurut Rostow 
Kel 7 :  Jelaskan Teori Tiga Gelombang dari Toffler. 
 

 
Pembahasan : 

 

 
 
 
 

https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/3595/3071
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf
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LKPD 4 : Menominasikan lokasi pusat pelayanan sosial yang 

paling menguntungkan 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Menghitung kekuatan interaksi keruangan 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu menghitung kekuatan interaksi keruangan dan 
menominasikan fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan 
dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai 
ajaran agama yang dianutnya 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Pelajari teori interaksi pada buku paket di halaman 160-166  
2. Diskusikan soal yang tercantum sesuai dengan kelompok masing-

masing. 
3. Presentasikan hasi diskusi kelompok kalian 

Pertanyaan 
kelompok  

Kel 1-3 :  Pelajari tentang Teori  Grafik dan hitunglah berapa nilai 
Indeks Konektivitas berikut ini 

 
Kelompok 1                   Kelompok 2                     Kelompok 3 
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Kel 4-6 :  Pelajari Teori Gravitasi dan hitunglah berapa nilai Indeks 
Konektivitas berikut ini : 

 
 
Kel 7-9 : Pelajari Teori Titik Henti dan hitunglah berapa nilai Indeks 

Konektivitas berikut ini : 

 
 

Teori Interaksi 
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LKPD 5 : Menominasikan lokasi pusat pelayanan sosial yang 

paling menguntungkan 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Menentukan lokasi fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu menghitung kekuatan interaksi keruangan dan 
menominasikan fasilitas layanan sosial yang paling menguntungkan 
dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai 
ajaran agama yang dianutnya 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Pelajari teori interaksi pada buku paket di halaman 160-166  
2. Diskusikan soal yang tercantum sesuai dengan kelompok masing-

masing. 
3. Presentasikan hasi diskusi kelompok kalian 

Pertanyaan 
kelompok  

Tentukan lokasi usaha pelayanan sosial yang paling menguntungkan 
pada wilayah yang tergambar berikut ini dengan persyaratan : 
1. Dapat melayani kedua buah kota secara seimbang 
2. Memberikan prospek keuntungan yang tinggi karena berada di 

wilayah yang memiliki nilai interaksi tertinggi. 
3. Lokasi pelayanan sosial yang paling menguntungkan tersebut 

terletak di mana ? Apakah di wilayah Timur, Selatan atau Barat ?  
4. Lokasi pelayanan sosial tersebut  tersebut terletak pada jarak 

berapa dari kota mana ? 
 
Wilayah Barat                                      Wilayah Timur 

 
 
 
 
 



 Unit Pembelajaran 

Wilayah dan Pewilayahan 

 
 35 

Wilayah Selatan 

 
 
 
  

Nominasi Pusat Pelayanan Sosial yang Paling Menguntungkan 
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LKPD 6 : Interaksi Keruangan 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XII/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Interaksi keruangan 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik mampu menyalin data penggunaan lahan dan membuat 
peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/ 
provinsi berdasarkan data wilayah setempat secara jujur, disiplin dan 
tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Kumpulkan data penggunaan lahan di wilayah kabupaten/ kota/ 
provinsi setempat sesuai dengan tugas kelompok masin-masing  

2. Tentukanlah simbol yang akan digunakan untuk menggambarkan 
aneka penggunaan lahan pada kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah setempat 

3. Buatlah peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah tersebut 

Pertanyaan 
kelompok  

Cari data sesuai dengan tugas kelompok masing-masing, yakni : 
Kel 1. Data SMP di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 2. Data SMA di kabupaten/Kota/Kecamatan  
Kel 3. Data Puskesmas di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 4. Data pasar tradisional di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 5. Data Taman Pemakaman Umum di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 6. Data terminal di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 7. Data Kantor kelurahan di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Kel 8. Data rumah ibadah di kabupaten/Kota/Kecamatan 
Gambarlah peta dasar pada wilayah yang sesuai dengan datanya 
Tentukanlah simbol yang akan digunakan untuk menggambarkan data 
yang dikumpulkan 
Letakan simbol pada peta dasar yang telah digambar sesuai dengan 
data yang dikumpulkan 
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Peta Penggunaan Lahan : 
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C. Bahan Bacaan 

1. Konsep Wilayah 

Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antarbagiannya 

mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang 

dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah 

pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau 

intensitas hubungan fungsional  antara bagian yang satu dengan bagian 

yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan 

pengembangan/ pembangunan/ (development). Tujuan pembangunan 

terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan 

keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.  

Sebenarnya tidak ada satu definisipun yang benar-benar definitif yang 

dapat disepakati oleh berbagai pihak. Demikian juga definisi "region" 

atau lazim disebut wilayah dalam geografi sampai saat inipun masih 

sangat tergantung kepada sudut pandang dan kepentingan masing-

masing pihak. Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi 

yang memilki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup 

pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. 

Mas Sukoco (1985:45) mengungkapkan bahwa region dapat mempunyai 

bermacam-macam arti. Suatu wilayah atau region bukan hanya suatu 

unit geografis, namun boleh jadi suatu unit penggunaan lahan, unit 

permukiman, unit produksi, unit perdagangan, unit transportasi, atau 

unit komunikasi. 

Secara umum region/wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan 

bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah 

sekitarnya (Bintoro, 1979). Batasan tersebut sesuai dengan pendapat 

Fisher (1975), yang mengemukakan bahwa suatu konsep region 
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memandang suatu daerah sebagai suatu wilayah/tata ruang yang 

mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama (homogen) dan dengan 

segera dapat dibedakan dari daerah-daerah lain bagi keperluan 

perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan tertentu. 

Konsep region/wilayah berubah-ubah dan mengalami perkembangan, 

sehingga muncul beberapa pengertian wilayah yang kadang-kadang 

berbeda sebagai akibat proses klasifikasi yang berbeda pula, seperti: 

uniform region dan nudol nodal region. Namun pada prinsipnya region 

lebih dititikberatkan sebagai suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri 

keseragaman gejala internal (internal uniformity) yang membedakan 

wilayah yang bersangkutan dari wilayah lainnya. Ciri-ciri yang 

merupakan internal uniformity ini dapat berupa gejala fisik, seperti 

keseragaman vegetasi, keseragaman iklim, relief permukaan tanah atau 

yang lainnya. Dapat pula berupa gejala non fisik, seperti bentuk aktivitas 

dalam perekonomian, adat istiadat, bentuk pemerintahan, pola 

permukiman dan lain-lainnya. Region dengan dasar internal uniformity 

ini biasanya disebut dengan formal region. 

Di samping itu suatu region dapat juga dilihat sebagai bagian dari suatu 

sistem, yang lebih menekankan pada bagaimana suatu region saling 

berhubungan dengan region lain, dalam hal ini region tersebut disebut 

functional region, misalnya interaksi antara wilayah perkotaan sebagai 

pusat industri dan jasa dengan wilayah perdesaan sebagai penyedia 

sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi perkotaan. 

Karena sifatnya yang demikian maka formal region relatif bersifat statis, 

sedang functional region functional region lebih dinamis (Suparmat, 

1989:1), hal ini wajar karena fungsi suatu wilayah dalam hubungannya 

dengan wilayah lain selalu berubah dan mengalami perkembangan. 

Dalam perkembangan selanjutnya dikenal pula istilah-istilah "sub 
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region" atau "sub unit", dari masing-masing daerah atau region, misalnya 

daerah dataran banjir, daerah lereng gunung api, dan dataran pantai 

(Mas Sukoco, 1985:45). 

2. Klasifikasi Wilayah 

Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang 

serupa dengan konsep wilayah, seperti: divisi, distrik, zone, realm, 

bentang lahan, dan lain-lainnya. Wilayah merupakan bagian dari 

permukaan bumi yang mempunyai persamaan-persamaan tertentu, yang 

dapat dibedakan dari wilayah sekitarnya. Semula penggolongan wilayah 

hanya didasarkan pada ciri-ciri alamiah saja (natural feature), kemudian 

ditambah dengan suatu kenampakan tunggal (single feature), seperti 

iklim, topografi, vegetasi, morfologi, dan lain-lainnya. 

Geographical Association (1937) mengaklasifikasikan wilayah sebagai 

berikut: 

a. Generic Region: yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang 

menekankan pada jenis wilayah, seperti iklim, topografi, vegetasi, dan 

fisiografi. Misalnya wilayah vegetasi, dalam hal ini lebih ditekankan 

kepada jenis perwilayahannya saja. 

b. Specific Region: yaitu merupakan wilayah tunggal, yang mempunyai 

ciri-ciri geografis tertentu/khusus terutama yang ditentukan oleh 

lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misalnya: (a) Wilayah Asia 

Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai 

kharakteristik geografis khusus, seperti lokasi, penduduk, bahasa, 

tradisi, iklim, dan lain-lainnya; (b) Wilayah Waktu Indonesia Barat 

(WIB), merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu 

lokasinya di Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh waktu, 

berdasarkan garis bujur serta pertimbangan politis, sosial, ekonomi, 
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aktivitas penduduk, dan budaya. 

c. Uniform Region: merupakan suatu wilayah yang didasarkan atas 

keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Contoh: 

wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan yakni adanya unsur 

petani dan lahan pertanian, dan kesamaan itu menjadi sifat yang 

dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah (Bintarto dan 

Surastopo, 1979). 

d. Nodal Region: merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-

pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi 

antara satu dengan yang lainnya. Contoh: Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sebagai kota yang cukup besar dan unik, 

mempunyai beberapa pusat kegiatan seperti pusat kebudayaan Jawa, 

pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri kerajinan, 

dan lain-lainnya. Pusat-pusat kegiatan tersebut satu sama lain 

dihubungkan dengan jaring-jaring transportasi dan komunikasi yang 

membentuk suatu sistem keruangan dan kelingkungan yang terpadu 

sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem kewilayahan. 

3. Bentuk-bentuk Persekutuan Regional 

Berdasarkan beberapa kajian tentang perwilayahan dapat dikatakan 

bahwa suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai 

ragam kenampakan yang khas, seperti struktur sosial, ekonomi, 

pertumbuhan, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan 

ekonominya, dan lain-lainnya dapat disebut sebagai suatu region. 

Klasifikasi semacam ini sangat berguna, baik bagi pengkajian ilmiah 

maupun untuk kepentingan praktis, terutama bagi para perencana 

regional sebagai suatu bidang kegiatan yang sangat vital. 

Atas dasar kajian tentang wilayah, maka muncul bentuk-bentuk 
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persekutuan (perhimpunan)  regional, antara lain: 

e. Persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut, 

seperti: Blok  Barat, Blok Timur, dan Non Blok; 

f. Persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, seperti: Masyarakat 

Ekonomi Asean/MEA, Mashall Plan, Colombo Plan, OPEC, Pasaran 

Bersama Eropa (Europian Common Market/ECM), Masyarakat 

Ekonomi Eropa (MEE), Camecon (Council for Mutual Economic 

Assistance), Sela (Sistema Economico Latioamericano), Pasar Bebas 

Asia (AFTA), EEC (Europian Economic Community), dan EAC (East 

African Community); 

g. Persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial ekonomi 

budaya, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), Kelompok Utara-

Selatan, OAS (Organization of American States) dan lain-lainnya. 

Regionalisasi wilayah pembangunan dapat pula dijadikan suatu contoh 

sebagai suatu region (development region) yang dapat dijadikan dasar 

suatu perencanaan, misalnya ketika masa orde baru Indonesia masih 

mempunyai 26 provinsi, dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan 

dan 4 (empat) wilayah pembangunan utama. 

4. Teori Perkembangan Wilayah 

Ada beberapa teori mengenai perkembangan wilayah yang sering 

digunakan sebagai model. Teori tersebut pada umumnya berasal dari 

tinjauan perkembangan ekonomi beberapa negara. Untuk 

mengelompokkan teori-teori tersebut sangat sulit, karena banyak hal 

yang mempengaruhinya yang harus dipertimbangkan, seperti periode 

waktu teori tersebut lahir, pijakan yang digunakan tolok ukur, dan ide 

yang terkandung dalam teori tersebut. 
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Pada prinsipnya ada tiga kelompok teori, yakni: (1) yang berasal dari 

mashab historis antara lain teori Friedrich List, Karl Bucher, dan W.W. 

Rostow; (2) dari mashab analitis antara lain teori Adam Smith, Harrod 

Domar, dan Solow Swan; dan (3) merupakan gabungan dari mashab 

historis dengan mashab analitis, seperti teori Schumpeter dan lain-lain. 

Pada kesempatan ini tidak semua teori perkembangan wilayah dibahas, 

namun mudah-mudahan yang dibahas di sini dapat mewakili sejumlah 

teori-teori yang ada dan dapat memberikan wawasan tentang 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. 

Beberapa teori tersebut adalah: Control Theories, Teori Ketergantungan, 

Teori Perkembangan Wilayah dari Rostow, dan Teori Tiga Gelombang 

dari Toffler. 

a. Control Theories 

Control theories meliputi dua teori, yaitu (1) determinisme 

lingkungan alam, dan (2) determinisme kebudayaan (Suparmat, 

1989:12). 

1) Teori Determinisme Lingkungan Alam (Physical Environment 

Determinism) berpandangan bahwa pengaruh lingkungan alam 

sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah 

atau negara. Pengaruh ini dapat positif, bisa juga negatif. 

Misalnya beberapa negara yang terletak di daerah tropis akan 

menghadapi masalah-masalah seperti: adanya temperatur yang 

panas dalam melemahkan energi dan aktivitas kerja masyrakat; 

banyaknya hujan mengakibatkan terbentuknya rawa-rawa dan 

genangan air yang merupakan tempat yang ideal bagi berbagai 

sumber penyakit, dan lain-lain. Bahkan Ellsworth Huntington 

(1961) berpendapat bahwa lingkungan alam sangat besar 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, lebih lanjut 
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dikatakan bahwa iklim merupakan kunci dari kebudayaan 

manusia. Dalam batas-batas tertentu memang lingkungan alam 

berpengaruh terhadap tingkat perkembangan wilayah, namun 

suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ialah bahwa ada 

beberapa negara yang mempunyai kondisi lingkungan alam yang 

kurang menguntungkan dapat pula berkembang pesat. Hal ini 

bisa terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang juga 

berpengaruh  terhadap perkembangan suatu negara, yaitu faktor 

kemampuan akal pikiran manusia yang dimanifestasikan dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologinya. 

2) Determinisme Lingkungan Kebudayaan (Cultural Determinism) 

yang beranggapan bahwa perbedaan suatu bangsa akan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Teori ini 

memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan 

menggunakan akal pikiran manusia, dan nilai keberhasilan 

pembangunan diukur dari segi pencapaian materi yang 

dimilikinya. 

b. Teori Ketergantungan (Dependency Theory) 

Dalam teori ketergantungan sebenarnya ada beberapa 

aliran/mashab, yakni: aliran Marxis, Neo Marxis, dan non Marxis. 

Namun pada prinsipnya teori ini beranggapan bahwa 

keterbelakangan (under development) yang dialami negara-negara 

berkembang bermula pada saat masyarakat negara tersebut: 

tergabung  (incorporated) ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. 

Dengan demikian masyarakat negara berkembang tersebut 

kehilangan otonominya dan menjadi negara "pinggiran" dari daerah-

daerah metropolitan yang kapitalis. Selanjutnya daerah-daerah 

pinggiran ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari negara-negara 

metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen-produsen 
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bahan mentah (raw materials), dan konsumen barang-barang jadi 

yang dihasilkan oleh industri-industri di negara-negara metropolitan 

tersebut. Dengan demikian timbullah struktur ketergantungan yang 

merupakan penghambat yang hampir tidak dapat diatasi bagi 

negara-negara berkembang. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori 

ketergantungan, tergabungnya secara paksa (forced incorporated) 

negara-negara yang sebagian besar pernah dijajah ke dalam sistem 

ekonomi kapitalisme dunia merupakan penyebab dari 

keterbelakangan (under development) negara-negara sedang 

berkembang dewasa ini. Tanpa adanya kolonialisme dan integrasi ke 

dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia, negara-negara 

berkembang saat ini pasti sudah berhasil mencapai tingkat 

kesejahteraan yang memadai, dan bukannya tidak mungkin untuk 

mengembangkan industri-industri manufaktur atau usaha lain atas 

kekuatan sendiri. 

Salah satu kelemahan dari teori ini adalah bahwa satu-satunya 

penyebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan adalah 

karena kolonialisme dan integrasi dari negara-negara berkembang 

ke dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia, dan sama sekali 

mengabaikan faktor-faktor internal, seperti faktor sosial budaya, dan 

pola perilaku masyarakat sebagai suatu faktor penyebab penting 

dari keterbelakangan dan penghambat pembangunan di negara-

negara berkembang. 

c. Teori Rostow 

W. W. Rostow mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi yang pada 

mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam Economic Journal 

yang kemudian dibukukan dengan judul "The Stages of Economic 
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Growth" (1971). Diungkapkan bahwa setiap negara di dalam 

perkembangannya akan melalui tahapan-tahapan yang sama, yakni 

melalui 5 (lima) fase berturut-turut: masyarakat tradisional, 

prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah 

kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. 

Secara umum analisis Rostow menitikberatkan kepada pembahasan 

yang didasarkan pada pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi 

terjadi sebagai akibat munculnya perubahan yang fundamental yang 

terjadi dalam aktivitas ekonomi maupun dalam kehidupan politik dan 

hubungan sosial dalam suatu masyarakat. 

Dalam membedakan kelima fase pembangunan Rostow mendasarkan 

kepada ciri-ciri umum perubahan keadaan: ekonomi, politik, dan 

sosial yang berlaku. Pembangunan ekonomi atau transformasi suatu 

masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan 

suatu proses yang mempunyai dimensi banyak, tidak sekedar ditandai 

dengan menurunnya peranan faktor pertanian dan meningkatnya 

peranan faktor industri dan jasa. Secara garis besar kelima fase 

pembangunan ekonomi Rostow adalah sebagai berikut: 

1) Masyarakat Tradisional (The Traditional Community)  

Pada fase ini fungsi produksi terbatas dimana cara produksi yang 

digunakan masih relatif primitif dan cara hidup masyarakat masih 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional dan bersifat 

turun temurun. Tingkat produksi masih sangat terbatas, dan 

sebagian sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk 

kegiatan dalam sektor pertanian. Di sektor pertanian struktur 

sosialnya sangat bersifat hirarkhis. 
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2) Prasyarat untuk Lepas Landas (The Preconditions for Take 

Off) 

Pada fase ini masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri atau 

dipersiapkan dari luar, untuk mencapai pertumbuhan yang 

mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (self sustained 

growth). Pada fase ini pula dan seterusnya pertumbuhan ekonomi 

akan berlaku secara otomatis. Ada 2 corak menyertai tahap  

prasyarat lepas landas ini. Pertama, adalah tahap prasyarat lepas 

landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur 

Tengah, dan Afrika, dimana tahap ini dicapai dengan perombakan 

masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua 

adalah tahap prasyarat lepas landas yang dicapai oleh negara-

negara "born free" seperti: Amerika Serikat, Canada, Australia, dan 

New Zealand, di negara-negara tersebut mengalami prasyarat 

lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang 

tradisional. 

3) Lepas Landas (The Take Off) 

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam 

masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang 

pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. 

Hambatan-hambatan yang berupa unsur-unsur tradisional mulai 

menghilang, modernisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan 

gejala umum dimana-mana. Tingkat pendapatan perkapita 

semakin besar sebagai akibat adanya pertumbuhan pendapatan 

nasional yang melaju melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

Kalau pada fase pertama dan kedua biasanya berlangsung lama, 

maka pada fase lepas landas ini berlangsung dalam waktu yang 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 48 

relatif pendek, yaitu 40 s.d. 60 tahun (Wheeler, 1981:49). 

4) Gerakan ke Arah Kedewasaan (The Drive to Maturity) 

Pada masa ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan 

teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan 

kekayaan alamnya. Di samping itu struktur dan keahlian tenaga 

kerja mengalami perubahan, dan peranan sektor industri semakin 

penting, dilain pihak sektor pertanian mengalami penurunan. 

Sejalan dengan semakin besarnya peranan sektor industri 

muncullah kritik-kritik terhadap industrialisasi sebagai akibat 

dari ketidak puasan terhadap dampak industrialisasi. Pada fase ini 

pula peningkatan keuntungan ekonomi semakin melimpah ke 

dalam kesejahteraan sosial dan penanaman modal ke wilayah lain. 

Demikian pula sifat kepemimpinan maupun kemahiran dan 

kepandaian para pekerja menjadi semakin terspesialisasi secara 

lanjut. 

5) Masa Konsumsi Tinggi (The Age Off Hight Mass Consumption) 

Pada fase ini orientasi tidak lagi pada masalah produksi, akan 

tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun tujuan masyarakat pada fase ini antara lain 

adalah: memperbesar pertumbuhan dan kekuasaan terhadap 

wilayah lain: menciptakan welfare state, sehingga kemakmuran 

menjadi lebih merata, dan berusaha mempertinggi konsumsi 

masyarakat di atas keperluan pokok (sandang, pangan, 

perumahan) menjadi barang-barang berkualitas tinggi, tahan 

lama, dan barang-barang mewah. 

Berdasarkan teori Rostow dapat dikatakan bahwa dewasa ini 
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negara-negara berkembang termasuk di antara fase pertama 

sampai fase ketiga, sedang negara-negara maju termasuk dalam 

fase keempat dan kelima. 

Teori dari W.W. Rostow tersebut mempunyai cukup banyak 

kelemahan antara lain: tidak ada perbedaan yang pasti antara fase 

yang satu dengan yang lain (masih kabur); ciri-ciri dalam setiap 

tahap kurang dapat diuji secara empiris; teori tersebut belum 

tentu dapat menunjukkan tahap pembangunan di negara-negara 

berkembang, di samping itu perlu diingat bahwa proses 

pembangunan tidak hanya bersifat self-sustained growth, 

melainkan juga bersifat self limiting effect, dan laju pembangunan 

suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

menciptakan masing-masing kekuatan. 

d. Teori Tiga Gelombang dari Toffler 

Toffler dalam bukunya "The Third Wave" (1980) 

mengklasifikasikan masyarakat suatu wilayah/negara ke dalam 

tiga gelombang, yaitu: gelombang I, II, dan III. 

1) Gelombang I (Peradaban Pertanian) 

Pada masa ini ditandai dengan banyaknya masyarakat memakai 

baterei alamiah (living battery). Keluarga mencakup keluarga 

besar (extended family), yang berarti sanak saudara jauhpun 

dianggap anggota keluarga. Kaum petani bercocok tanam sekedar 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pasar bukan merupakan hal 

yang penting, karena kelebihan hasil pertanian akan disimpan 

dalam "lumbung" sebagai persediaan di musim paceklik. Tingkat 

ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain 

sangat kecil (low interdependency), karena biasanya suatu wilayah 
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berproduksi untuk dikonsumsi sendiri, atau disebut "Pro-Sumen".  

 

2) Gelombang II (Peradaban Industri) 

Dalam masa ini masyarakat sudah mulai menggunakan energi dari 

minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui. Keluarga hanya 

mencakup keluarga inti. Peranan pasar sangat vital, karena itu 

produksi berproduksi dengan menggunakan mesin-mesin raksasa 

yang memang dirancang untuk produksi masa. Pendidikan dan 

media massa memegang peranan penting dan ada kecenderungan 

manusia mulai mendominasi alam, pemborosan bahan baku, dan 

energi sangat menonjol demikian pula mobilitas penduduk. 

Masyarakat pada masa ini sudah banyak berkomunikasi dengan 

menggunakan media kertas dan jasa postel. Dalam rangka 

mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksi, 

daerah "jajahan" direbut dan hal ini diikuti dengan adanya 

pergerakan-pergerakan nasionalisme. Gelombang kedua ini sering 

dikiaskan dengan "Big is Beautiful". 

3) Gelombang III (Peradaban Informasi) 

Pada masa ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan 

energi yang dapat diperbaharui (renewable). Dalam produksi 

masyarakat sudah mulai beralih dari cara-cara berproduksi 

memakai tangan mesin (manufacture), ke suatu proses produksi 

yang menggunakan proses biologi (biofacture). Ketergantungan 

atau keterkaitan antara wilayah yang sangat menonjol dan 

bersifat menyeluruh (hight interdependency). Adapun suatu gejala 

yang sangat menonjol adalah terutama teknologi tinggi yang 

meliputi: teknologi penerbangan dan angkasa luar; teknologi 
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alternatif yang dapat diperbaharui, penerapan bioteknologi dan 

yang mungkin paling mempengaruhi globalisasi, yakni teknologi 

informasi. Ada beberapa gejala gelombang I yang muncul pada 

masa ini antara lain adalah timbulnya gejala global village dan de-

urbanisasi (karena bagusnya layanan telekomunikasi dan 

transportasi), dan timbulnya gejala dimana konsumen ingin 

memproduksi barang- barangnya sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa peradaban 

masyarakat di negara-negara berkembang masih condong pada 

gelombang I dan II, sedangkan peradaban bangsa-bangsa yang 

telah maju terutama berada dalam gelombang II dan III. Dewasa 

ini Indonesia dengan pembangunan berencananya, berusaha 

untuk "tinggal landas" memasuki peradaban gelombang II untuk 

menjadi negara industri baru, mungkin seperti yang dicontohkan 

oleh negara-negara industri baru (New Emerging Industrialized 

Countries), seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan China. 

5.  Teori Interaksi Wilayah 

Perkembangan wilayah tidak berjalan serentak, ada yang berkembang pesat 

namun ada pula yang berjalan lambat. Perkembangan wilayah ini terkait  

dengan interaksi antar wilayah. Beberapa komponen yang mempengaruhi 

interaksi wilayah antar alain adalah jumlah penduduk, jarak dan jumlah 

jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Kekuatan interaksi 

wilayah dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik, model 

gravitasi dan teori titik henti. 

a. Teori Grafik 

Salah satu komponen penting interaksi antar wilayah adalah 

infrastruktur berupa jaringan jalan. Makin banyak jaringan jalan yang 
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menghubungkan antar kota maka alternatif distribusi penduduk, barang 

dan jasa makin lancar. Anda tentu sependapat bahwa antara satu wilayah 

dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi 

sehingga membentuk pola jaringan transportasi. Tingkat kompleksitas 

jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu 

indikasi kuatnya arus interaksi. 

Sebagai contoh, dua wilayah yang dihubung kan dengan satu jalur jalan 

tentunya memiliki kemungkinan hubungan penduduknya jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan dua wilayah yang memiliki jalur transportasi yang 

lebih banyak. 

Untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antarwilayah ditinjau 

dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, K.J. Kansky 

mengembangkan Teori Grafik dengan membandingkan jumlah kota atau 

daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung 

kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan 

dengan Indeks Konektivitas. Semakin banyak jaringan jalan yang 

menghubungkan kota-kota maka makin tinggi nilai indeks 

konektivitasnya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi 

pergerakan manusia, barang, dan jasa karena prasarana jalan sangat 

memperlancar tingkat mobilitas antarwilayah. Untuk menghitung indeks 

konektivitas ini digunakan rumus sebagai berikut. 

𝛃 =
𝐞

𝐯
 

𝛽 =  Indeks konektivitas 

e  =  Jumlah jaringan jalan 

v  =  Jumlah kota 
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Contoh bandingkan indeks konektivitas dua wilayah berikut ini. 

Wilayah A Wilayah B 
 

 

 

 

 

Jawab : 

(1) Wilayah A 

a) Jumlah jaringan jalan (e) = 9 

b) Jumlah kota (v) = 6 

c) 𝛽 =  
𝑒

𝑣
=   

9

6
= 1,5 

(2) Wilayah B 

a) Jumlah jaringan jalan (e) = 10 

b) Jumlah kota (v) = 7 

c) 𝛽 =  
𝑒

𝑣
=   

10

7
= 1,4  

(3) Berdasarkan nilai konektivitasnya, potensi interaksi antarkota di 

wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan wilayah B. Hal tersebut 

terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana 

jalan antara kedua wilayah relatif sama. 

Analisis indeks konektivitas dapat dijadikan salah satu indikator dan 

pertimbangan untuk menentukan lokasi usaha yang potensial 
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menguntungkan karena memiliki nilai interaksi yang tinggi. Indeks 

konektivitas yang tinggi dapat ditafsirkan wilayah tersebut memiliki 

interaksi yang tinggi pula sehingga memperlancar arus pergerakan manusia, 

barang, dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Teori Gravitasi 

Teori Gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika 

oleh Sir Issac Newton (1687). Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah 

benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik 

antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya 

tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa 

benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 

kedua benda tersebut. Secara matematis, model gravitasi Newton ini 

dapat diformulasikan sebagai berikut. 

𝐆 = 𝐠 .
𝒎𝑨 .  𝒎𝑩  

(𝒅𝑨 .𝑩)𝟐
 

Keterangan :  

G : Kekuatan gravitasi antara dua benda (cm/det)² 

g  : Tetapan gravitasi Newton, besarnya 6,167 𝑥 10−5  𝑐𝑚3 

𝑚𝐴   : Massa benda A (gram) 

𝑚𝐵  : Massa benda B (gram) 

𝑑𝐴 .𝐵 : Jarak antara benda A dan B  

Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly (1929), 

seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan 

antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly 
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berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda 

dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak 

antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi 

antarwilayah digunakan formulasi sebagai berikut. 

𝑰𝑨 .𝑩  =  𝐤 .
𝑷𝑨 .  𝑷𝑩  

(𝒅𝑨 .𝑩)𝟐
 

𝐼𝐴 .𝐵  :  Kekuatan interaksi antara wilayah A dan B 

k  :  Angka konstanta empiris, nilainya 1 

𝑃𝐴    :  Jumlah penduduk wilayah A 

𝑃𝐵    :  Jumlah penduduk wilayah B 

𝑑𝐴 .𝐵 :  Jarak wilayah A dan wilayah B  

 

Contoh soal: 

Misalnya ada 3 wilayah A, B, dan C, dengan data sebagai berikut. 

(1) Jumlah penduduk wilayah A = 20.000 jiwa, B = 30.000 jiwa, dan C = 

40.000 jiwa. 

  

 

 

Ditanyakan :  

Manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? 

Apakah antara wilayah A dan B atau antara B dan C ? 

A = 20.000 
C = 40.000 

B = 30.000 
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Diketahui :  

𝑃𝐴    = 20.000 jiwa 

𝑃𝐵    = 30.000 jiwa 

𝑃𝐶    = 40.000 jiwa 

𝑑𝐴 .𝐵 = 50 km 

𝑑𝐵 .𝐶 = 100 km  

k  = 1 

Jawab : 

(1) Perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah A dan B sebagai 

berikut : 

𝐼𝐴 .  𝐵  =  k .
𝑃𝐴 .  𝑃𝐵  

(𝑑𝐴 .𝐵)2        maka         

 𝐼𝐴 .𝐵 = 1 .  
(20.000).(30.000)

(50)2  

𝐼𝐴 .  𝐵 = 1 .  
600.000.000

2.500
= 240.000 

(2) Perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah B dan C sebagai 

berikut : 

𝐼𝐵 .  𝐶  =  k .
𝑃𝐵 .   𝑃𝐶  

(𝑑𝐵 .𝐶)2       maka 

 𝐼𝐵 .  𝐶 = 1 .  
(30.000).(40.000)

(100)2  

𝐼𝐵 .  𝐶 = 1 .  
1.200.000.000

10.000
= 120.000 
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(3) Perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B 

dan C adalah 240.000 : 120.000 atau 2 : 1. Berdasarkan perbandingan 

tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih 

kuat antara wilayah A dan B jika dibandingkan antara wilayah B dan C. 

 

 

 

 

 

Keterangan : Tanda panah menunjukan tingkat interaksi dan 

perbandingan kekuatan potensi interaksi. 

 

Perbandingan potensi interaksi antarwilayah dengan memanfaatkan 

formula yang dikemukakan Reilly ini dapat diterapkan jika kondisi 

wilayah-wilayah yang dibandingkan memenuhi persyaratan tertentu. 

Adapun persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, 

mobilitas, dan kondisi sosial-budaya penduduk setiap wilayah yang 

dibandingkan relatif memiliki kesamaan. 

2. Kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan 

kondisi topografinya. 

3. Keadaan sarana dan prasarana transportasi yang meng hubung kan 

wilayah-wilayah yang dibandingkan relatif sama. 

A = 20.000 

B = 30.000 

C = 40.000 
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c. Teori Titik Henti (Breaking Point Theory) 

Teori Titik Henti (Breaking Point Theory) merupakan hasil modifikasi 

dari Model Gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang 

perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah 

perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan 

komposisi penduduknya. Teori Titik Henti juga dapat digunakan dalam 

memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan 

masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda 

jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. 

Menurut teori ini jarak titik henti (titik pisah) dari lokasi pusat 

perdagangan (atau pelayanan sosial lainnya) yang lebih kecil ukurannya 

adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. 

Namun, berbanding terbalik dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah 

penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi 

jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Formulasi Teori 

Titik Henti adalah sebagai berikut. 

𝑫𝑨  𝑩  =  
𝒅𝑨 𝑩

𝑲 + √
𝑷𝑩

𝑷𝑨
 

 

𝐷𝐴𝐵  :  Jarak lokasi titik henti, diukur dari kota atau wilayah yang 

jumlah penduduknya lebih kecil (dalam hal ini kota A) 

𝑑𝐴𝐵 :  Jarak Kota A dan B  

𝑃𝐴    :  Jumlah penduduk kota yang lebih kecil (kota A) 

𝑃𝐵    :  Jumlah penduduk kota yang lebih besar (kota B) 

K  :  Konstanta = 1 
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Contoh soal: 

Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 80.000 

jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 kilometer. Di manakah 

lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh 

penduduk setiap kota tersebut? 

Diketahui : 

𝑑𝐴𝐵   =  90 km 

𝑃𝐴    :  20.000 jiwa 

𝑃𝐵    :  80.000 jiwa 

K  =  1 

Ditanyakan : titik henti ? 

𝐷𝐴  𝐵  =  
𝑑𝐴 𝐵

𝐾 + √
𝑃𝐵

𝑃𝐴
 

 

𝐷𝐴  𝐵  =  
90

1 + √
80.000

20.000
 

 

𝐷𝐴  𝐵  =  
90

1 + √4 
=  

90

1 + 2 
 

𝐷𝐴  𝐵 = 30 km, diukur dari kota A (jumlah penduduknya lebih sedikit). 
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Berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah, Model 

Gravitasi dan Teori Titik Henti dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu pertimbangan faktor lokasi. Model Gravitasi dan Teori Titik 

Henti dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat 

pelayanan masyarakat, seperti kantor Polisi, POM bensin, rumah 

sakit, sekolah 

 

 

 

 

 

 

A = 20.000 B = 80.000 
30 Km 

Lokasi titik henti antar kota A dan kota B 

90 Km 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik wilayah dan pewilayahan yang 

muncul di UN tiga tahun terakhir. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan 

tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk 

pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika 

mengembangkan soal topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik 

bagian ini, sehingga saudara dapat terampil mengembangkan soal yang 

mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.  

A. Pembahasan Soal-soal 

Soal UN tahun 2016 

Pernyataan : 

Penduduk kota A = 125.000 jiwa, kota B = 5.000 jiwa. Jarak kota A ke kota B = 

15 Km. Jika antar kota A dan kota B akan didirikan pusat perbelanjaan, maka 

lokasi ideal ada pada jarak... 

A. 3 Km dari kota A 

B. 3 Km dari kota B 

C. 3 Km dari kota B 

D. 2,5 Km dari kota A 

E. 2,5 Km dari kota B 

 

Kunci Jawaban : E 

Pembahasan : 

Diketahui : 

Penduduk kota A = 125.000 jiwa; 
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Penduduk kota B = 5.000 jiwa; 

Jarak kota A ke kota B = 15 Km. 

 

Ditanyakan : 

Lokasi ideal untuk didirikan pusat perbelanjaan antara kota A dan kota B 
 
Jawab : 
 

𝐷𝐴𝐵 =
dAB

1 +  √PA ∶ PB
 

𝐷𝐴𝐵 =
15 Km

1 +  √125.000 ∶ 5.000
 

𝐷𝐴𝐵 =
15 Km

1 +  √25
 

𝐷𝐴𝐵 =
15 Km

6
 

𝐷𝐴𝐵 = 2,5 Km dari kota B 
 

Soal UN tahun 2017 

Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa, kota B = 200.000 jiwa. Jarak kota A ke 

kota B = 60 Km. Jika antar kota A dan kota B akan didirikan rumah sakit, 

maka lokasi ideal yang tepat adalah... 

A. 10 Km dari kota A 

B. 10 Km dari kota B 

C. 20 Km dari kota B 

D. 25 Km dari kota B 

E. 40 Km dari kota B 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan : 

Diketahui : 

Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa; 

Penduduk kota B = 200.000 jiwa; 
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Jarak kota A ke kota B = 60 Km. 

Ditanyakan : 

Lokasi ideal untuk didirikan pusat perbelanjaan antara kota A dan kota B 

Jawab : 

 

𝐷𝐴𝐵 =
dAB

1 +  √PA ∶ PB
 

𝐷𝐴𝐵 =
60 Km

1 +  √5.000.000 ∶ 200.000
 

𝐷𝐴𝐵 =
60 Km

1 +  √25
 

𝐷𝐴𝐵 =
60 Km

6
 

𝐷𝐴𝐵 = 10 Km dari kota B 
 

Soal UN tahun 2018 
Penduduk kota A berjumlah 18.000 jiwa, kota B = 2.000 jiwa. Jarak kota A ke 

kota B adalah 20 Km. Jika pemerintah membangun sekolah, lokasi ideal yang 

baik berdasarkan teori titik henti adalah... 

A. 4 Km dari kota A 

B. 5 Km dari kota B 

C. 10 Km dari kota A 

D. 16 Km dari kota A 

E. 18 Km dari kota B 

 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan : 

Diketahui : 

Penduduk kota A = 18.000 jiwa; 

Penduduk kota B = 2.000 jiwa; 

Jarak kota A ke kota B = 20 Km. 
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Ditanyakan : 

Lokasi ideal untuk didirikan pusat perbelanjaan antara kota A dan kota B 

 

Jawab : 

 

𝐷𝐴𝐵 =
dAB

1 +  √PA ∶ PB
 

𝐷𝐴𝐵 =
20 Km

1 +  √18.000 ∶ 2.000
 

𝐷𝐴𝐵 =
20 Km

1 +  √9
 

𝐷𝐴𝐵 =
20 Km

4
 

𝐷𝐴𝐵 = 5 Km dari kota B 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang 

tergolong HOTS.  

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 3. Kisi-kisi Soal HOTS 1 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.1. memahami 
konsep 
wilayah dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/ 
kota 

Interaksi 
keruangan 

Teori grafik Disajikan 
data, peserta 
didik 
membanding
kan gaya 
gravitasi 
antar dua 
kota dengan 
dua kota 
lainnya  

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1. memahami 
konsep wilayah 
dan pewilayahan 
dalam 
perencanaan tata 
ruang wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Gambar dua wilayah yang memiliki sejumlah kota dan jaringan 

jalan. 

 
Apabila ingin membangun tempat usaha, maka wilayah yang 
dipilih adalah wilayah…. 
Jelaskan mengapa dan bagaimana perhitunganya ! 

 

Diketahui : 

Wilayah A : e = 7  &  v = 5 

Wilayah A : e = 5  &  v = 4 

 

Jawab : 

Wilayah untuk membangun tempat usaha yang dipilih adalah 

wilayah A, karena nilai indeks konektivitas tertinggi (1,4) 

 

Wilayah A  

 = e/v  = 7/5  = 1,4 

 

Wilayah B 

 = e/v  = 5/4  = 1,25 

 

 

 

LINGKUP MATERI 

Interaksi 

keruangan 
 

MATERI 

Teori grafik 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data, 
peserta didik 
membandingkan 
gaya gravitasi 
antar dua kota 
dengan dua kota 
lainnya  

 

√   

PAKET - … 
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 4. Kisi-kisi Soal HOTS 2 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3.1. memahami 
konsep 
wilayah dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kot
a 

Interaksi 
keruangan 

Model 
gravitasi 

Disajikan 
data, peserta 
didik 
membanding
kan gaya 
gravitasi 
antar dua 
kota dengan 
dua kota 
lainnya  

2 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1. memahami 
konsep wilayah 
dan pewilayahan 
dalam 
perencanaan tata 
ruang wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Gambar dua wilayah yang memiliki sejumlah kota dan jaringan 

jalan. 

 
Apabila ingin membangun tempat usaha, maka wilayah yang 
dipilih adalah wilayah…. 
Jelaskan mengapa dan bagaimana perhitunganya ! 

 

Diketahui : 

Jumlah penduduk kota A = 20.000 dan 30.000. Jarak antar kota 

50 Km 

Jumlah penduduk kota A = 20.000 dan 40.000. Jarak antar kota 

200 Km 

 

Jawab :  

Wilayah untuk membangun tempat usaha yang dipilih adalah 

wilayah A, karena nilai gravitasinya tertinggi (240.000) 

 

Nilai interaksi wilayah A 

 

𝐼𝐴1−𝐴2 =
20.000 𝑥 30.000

(50)2
 

 

𝐼𝐴1−𝐴2 =
600.000.000

2.500
 

 

LINGKUP MATERI 

Interaksi 

keruangan 
 

MATERI 

Model gravitasi 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data, 
peserta didik 
membandingkan 
gaya gravitasi 
antar dua kota 
dengan dua kota 
lainnya 

√   

PAKET - … 
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𝐼𝐴1−𝐴2 = 240.000 

 

Nilai interaksi wilayah B 

 

𝐼𝐵1−𝐵2 =
𝑃𝐵1 𝑥 𝑃𝐵2

(𝑑𝐵1−𝐵2)2
 

 

𝐼𝐵1−𝐵2 =
20.000 𝑥 40.000

(200)2
 

 

𝐼𝐵1−𝐵2 =
800.000.000

40.000
 

 

𝐼𝐵1−𝐵2 = 20.000 
 

 
3. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Soal HOTS 3 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 3.1. memahami 
konsep 
wilayah dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/ 
kota 

Interaksi 
keruangan 

Teori titik 
henti 

Disajikan 
data, 
peserta 
didik 
menghitung 
jarak titik 
henti antar 
dua buah 
kota  

3 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1. memahami 
konsep wilayah 
dan pewilayahan 
dalam 
perencanaan tata 
ruang wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

 

Nomor 
Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Gambar sebuah wilayah yang memiliki dua kota dengan jaringan 

jalan dan jumlah penduduknya 

 
Apabila ingin membangun fasilitas sosial yang dapat dijangkau 

penduduk kedua kota secara seimbang, maka lokasi yang dipilih 

adalah pada jarak…. Diukur dari kota…. 

 

Diketahui : 

Jumlah penduduk kota A = 3.600.000 

Jumlah penduduk kota B = 400.000 

Jarak kota A ke kota B = 40 Km 

Ditanya : 

Lokasi fasilitas sosial yang dapat dijangkau penduduk kedua kota 

secara seimbang. 

Jawab : 

lokasi yang dipilih adalah pada jarak 10 Km Diukur dari kota B 

 

𝐷𝐴𝐵 =
dAB

1 + √PA ∶ PB
 

 

𝐷𝐴𝐵 =
40

1 + √3.600.000 ∶ 400.000
 

 

𝐷𝐴𝐵 =
40

1 + √9
 

 

𝐷𝐴𝐵 = 10 Km 

LINGKUP MATERI 

Interaksi 

keruangan 
 

MATERI 

Teori titik henti 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data, 
peserta didik 
menghitung jarak 
titik henti antar 
dua buah kota 

 

√   

PAKET - … 
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4. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Soal HOTS 3 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 3.1. memahami 
konsep 
wilayah dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/ 
kota 

Interaksi 
keruanga
n 

Teori 
interaksi 
keruanga
n 

Disajikan 
data, 
peserta 
didik 
menomina
sikan 
fasilitas 
layanan 
sosial yang 
paling 
menguntu
ngkan 
dalam 
perencana
an tata 
ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, 
dan 
kabupaten
/kota  

4 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1. memahami 
konsep wilayah 
dan pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

 

Nomor 
Soal 

4 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Tentukan lokasi usaha pelayanan sosial yang paling 

menguntungkan pada wilayah yang tergambar berikut ini 

dengan persyaratan : 

1. Dapat melayani kedua buah kota secara seimbang 

2. Memberikan prospek keuntungan yang tinggi karena 

berada di wilayah yang memiliki nilai interaksi tertinggi. 

3. Lokasi pelayanan sosial yang paling menguntungkan 

tersebut terletak di mana ? Apakah di wilayah Timur, 

Selatan atau Utara ?  

4. Lokasi pelayanan sosial tersebut  tersebut terletak pada 

jarak berapa dari kota mana ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGKUP 
MATERI 
Interaksi 

keruangan 
 

MATERI 

Teori interaksi 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan data, 
peserta didik 
menghitung 
jarak titik henti 
antar dua buah 
kota 

√   

PAKET - … 

Wilayah Utara Wilayah Timur 

Wilayah Selatan 
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Untuk menentukan lokasi usaha pelayanan sosial yang paling 

menguntungkan maka langkah yang harus dilakukan adalah : 

1. Bandingkan nilai indeks konektivitas antar ketiga wilayah 

tersebut 

2. Bandingkan kekuatan gravitasi antar kedua kota pada wilayah 

yang nilai indeks konektivitasnya tertinggi 

3. Tentukan jarak titik henti antar kedua buah kota pada wilayah 

yang nilai gravitasi tertinggi di wilayah yang indeks 

konektivitasnya paling tingi 

 

 

Diketahui : 

 

Wilayah Utara : e = 5  &  v = 4 

Wilayah Timur : e = 3  &  v = 3 

Wilayah Selatan : e = 6  &  v = 4 

 

Wilayah Utara  

 = e/v  = 5/4  = 1,25 

 

Wilayah Timur 

 = e/v  = 3/3  = 1 

 

Wilayah Selatan 

 = e/v  = 6/4  = 1,5 

 

Jadi wilayah yang meiliki nilai indeks konektivias tertinggi adalah 

wilayah Selatan 

Langkah selanjutnya adalah menentukan interaksi tertinggi antar 

kedua kota di wilayah selatan. 

 

Diketahui : 

 

Diketahui : 

 

Gravitasi S1 – S2 : 

 

 

𝐼𝑆1−𝑆2 =
15.000 𝑥 7.000

(30)2
 

 

 

𝐼𝑆1−𝑆2 = 116.667 
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Gravitasi S1 – S3 : 

𝐼𝑆1−𝑆3 =
15.000 𝑥 5.000

(50)2
 

 

𝐼𝑆1−𝑆3 = 30.000 

 

 

 

Gravitasi S1 – S4 : 

𝐼𝑆1−𝑆4 =
15.000 𝑥 20.000

(75)2
 

 

𝐼𝑆1−𝑆4 = 53.333 

 

 

 

Gravitasi S2 – S3 : 

𝐼𝑆2−𝑆3 =
7.000 𝑥 5.000

(20)2
 

 

𝐼𝑆2−𝑆3 = 87.500 

 

 

 

Gravitasi S2 – S4 : 

𝐼𝑆2−𝑆4 =
7.000 𝑥 20.000

(60)2
 

 

𝐼𝑆2−𝑆4 = 38.889 

 

 

 

Gravitasi S3 – S4 : 

𝐼𝑆3−𝑆4 =
5.000 𝑥 20.000

(15)2
 

 

 

𝐼𝑆3−𝑆4 = 444.444 

 

 

Jadi wilayah yang meiliki nilai gravutasi tertinggi adalah antar kota 

S3-S4 yakni 444.444 

Langkah selanjutnya adalah menentukan titik henti antara kota S3 

dengan S4. 
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Ditanya : 

Lokasi fasilitas sosial yang dapat dijangkau penduduk kedua kota 

secara seimbang. 

Jawab : 

lokasi yang dipilih adalah pada jarak 10 Km Diukur dari kota B 

 

𝐷𝑆3 − 𝑆4 =
dS3 − S4

1 + √PS4 ∶ PS3
 

 

𝐷𝐴𝐵 =
15

1 + √20.000 ∶ 5.000
 

 

𝐷𝐴𝐵 =
15

1 + √4
 

 

𝐷𝐴𝐵 = 5 Km 

 

Jadi lokasi pusat pelayanan yang paling menguntungkan adalah 

pada jarak 5 Km diukur dari kota S3 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  

nanti dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran KD 3.1 memahami konsep wilayah dan pewilayahan 

dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota diuraikan menjadi beberapa sub materi atau unit 

pembelajar. Pada sub-materi atau unit pembelajaran Wilayah dan 

pewilayahan ini  terdiri dari ringkasan keterkaitan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, 

aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan 

metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit 

ini juga dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan 

penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS 
peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan  
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan 
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda 
memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang 
belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit desa dan kota ini membahas tentang materi struktur keruangan desa dan 

kota, interaksi desa-kota dan kaitanya dengan usaha pemerataan 

pembangunan yang terintegrasi pada Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Geografi SMA. 

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi desa dan kota yang meliputi 

struktur keruangan desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan 

pembangunan, yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini 

dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi-materi di jenjang 

SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

XII, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan 

peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi struktur interaksi 

desa kota. 
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Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  bacaan 

yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian yang 

berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XII: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.2 Menganalisis struktur 
keruangan desa dan kota, 
interaksi desa dan kota, 
serta kaitannya dengan 
usaha pemerataan 
pembangunan 

1. Menganalisis struktur 
keruangan desa kota 

2. Membedakan pola persebaran 
desa kota 

3. Menganalisis interaksi desa 
kota 

XII 

4.2 Membuat makalah 
tentang usaha 
pemerataan 
pembangunan di desa 
dan kota yang dilengkapi 
dengan peta, bagan, 
tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

1. Membuat makalah tentang 
usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan 
kota 

2. Mempresentasikan hasil 
makalah tentang usaha 
pemerataan pembangunan di 
desa dan kota dalam bentuk 
poster 

XII 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

  Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

3.2 Menganalisis struktur keruangan 
desa dan kota, interaksi desa dan 
kota, serta kaitannya dengan 
usaha pemerataan pembangunan 

4.2 Membuat makalah tentang usaha 
pemerataan pembangunan di desa 
dan kota yang dilengkapi dengan 
peta, bagan, tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

 
IPK Pendukung: 
3.2.1 Menjelaskan pengertian Desa 
3.2.2 Mengidentifikasi ciri desa 
3.2.3 Mendeskripsikan pola   

persebaran desa 
3.2.4 Mengidentifikasi klasifikasi 

desa 
3.2.5 Menjelaskan pengertian kota 
3.2.6 Mengidentifikasi klasifikasi 

kota 
3.2.7 Mengidentifikasi faktor-faktor 

interaksi desa kota 
3.2.8 Mengidentifikasi usaha 

pemerataan pembangunan di 
desa kota 

3.2.9 mengidentifikasi dampak 
perkembangan kota terhadap 
masyarakat desa dan kota 

IPK Pendukung: 
4.2.1 Mengumpulkan data/informasi 

tentang usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan kota 

4.2.2 Mengumpulkan informasi tentang 
usaha pemerataan pembangunan 
di desa dan kota di salah satu 
provinsi di Indonesia 

4.2.3 Mengolah data tentang usaha 
pemerataan pembangunan di desa 
dan kota di salah satu provinsi di 
Indonesia 

IPK Kunci: 
3.3.10 Membedakan pola 

pemukiman desa 
3.2.11 Menganalisis struktur 

keruangan kota 
3.2.12 Menganalisis zona interaksi 

desa kota 
 

IPK Kunci: 
4.2.4 Membuat makalah tentang usaha 

pemerataan pembangunan di desa 
dan kota yang dilengkapi dengan 
peta, bagan, tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

IPK Pengayaan: 
3.2.13 Membandingkan struktur 

keruangan desa dan kota di 
satu provinsi. 

IPK Pengayaan: 
4.2.5 Mempresentasikan hasil makalah 

tentang usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan kota 
dalam bentuk poster 

 

  



 Unit Pembelajaran 

Interaksi Keruangan Desa Kota 

 
 93 

APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Struktur Keruangan Desa-Kota 

Desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda pada berbagai bidang, 

sebagai contoh pada bidang pekerjaan. Di desa mayoritas penduduk memiliki 

matapencahaian sebagai petani, memperoleh mpendapatan dari hasil bumi 

dengan kegiatan mengolah tanah atau bercocok tanam. Sistem kekerabatan 

masih sangat erat, saling mengenali tali kekeluargaan yang cukup dekat, saling 

mengenali leluhur mereka dan saling menyebut sanak-keluarga satu sama 

lainnya. 

Sementara di kota, tanah dijadikan kawasan industri dan perdagangan. Hal 

tersebut sangat mempengaruhi jenis pekerjaan, ada banyak pekerjaan yang 

tersedia mulai dari yang membutuhkan pendidikan tinggi dengan gaji yang 

besar sampai jenis pekerjaan manual seperti tenaga kasar dengan upah 

rendah. Sistem kekerabatan di kota tidak begitu akrab dikarenakan penduduk 

kota berasal dari daerah yang berbeda-beda dan bahkan dari negara lain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Penggunaan Lahan Desa 
Sumber: http://blog.umy.ac.id/kangbale/files/2014/10/ 

masyarakatpedesaan-tator1.jpg 
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B. Interaksi desa-kota 

Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan 

perbedaan pada masyarakat mulai dari cara berpikir, bertindak dan bekerja. 

Gaya hidup masyarakat pedesaan sangat sederhana, pada umumnya 

masyarakat  pedesaan bersifat solid, rukun, kompak serta kekeluargaan 

sangat di nomersatukan, Adat–istiadat masih di junjung tinggi dalam 

kehidupan. Masyarakat pedesaan biasanya memiliki sifat yang ramah, sopan 

dan peduli terhadap lingkungan, Lapangan pekerjaan di desa sangat minim 

dan jarangnya di buka lapangan pekerjaan baru. 

Penduduk kota cenderung lebih mengutamakan kecepatan, ketepatan dan 

persaingan. Hal ini disebabkan karena penduduk kota harus bersaing dalam 

pekerjaan yang diukur dari kecepatan dan ketepatannya bekerja.  

Dengan perbedaan itulah yang menjadikan desa dan memiliki hubungan, 

dimana masyarakat di kota bergantung pada hasil bumi dan ternak yang 

diolah di desa yang berupa bahan panganan, seperti : beras, susu, dan sayur. 

Karena lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lebih banyak terdapat di kota 

– kota besar. Masyarakat desa  juga banyak yang datang ke kota untuk mencari 

lapangan pekerjaan, karena di desa dangat nimin dengan lapangan pekerjaan.  

Selain itu di kota juga memproduksi mesin dan barang elektronik yang dapat 

digunakan untuk membantu meringankan pekerjan di desa. Artikel berikut 

menunjukan hubungan antara desa dan kota, dalam kaitan fungsi desa sebagai 

pemasok kebutuhan pertanian bagi kota 
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Dana Desa Bojongnangka Kab.Pemalang Untuk Peningkatan Produksi Sayur 
Mayur 
By Sindikat Post15 Juni 2019 

 
Sindikat Post, Pemalang – Menurut laporan Edhi Nusantara yang terbaca Ketua Tim 
Pakar Menteri Desa PDTT Haryono Suyono, Desa Bojongnangka yang memiliki 
luas wilayah 371.980 Ha terbagi dalam 6 Dusun, 55 RT dan 10 RW dengan jumlah 
penduduk 11.878 orang, 3.278 kepala keluarga ingin mewujudkan visi “Terwujudnya 
Masyarakat Desa Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”. Visi itu 
dijadikannya pedoman yang dikejar dengan sungguh-sungguh oleh warga desa 
yang terletak di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa 
Tengah tersebut. 
Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian petani sayur mayur, menempatkan 
Bojongnangka sebagai desa pertanian pemasok utama sayur mayur di Pemalang 
sampai pasar-pasar di wilayah Jakarta. Melalui profesi itu perekonomian dan 
kesejahteraan Desa Bojongnangka masih tergolong rendah. Dari data yang 
diperoleh, terdapat sebanyak 1.069 penduduk yang masih tergolong kategori 
keluarga Pra-Sejahtera dari jumlah 3.278 orang. 
Melihat tingkat kesejahteraan tersebut, diperlukan usaha dan kerja keras dan 
dorongan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. 
Pemanfaatan APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, maupun sumber 
lainnya diharapkan menggerakkan roda perekonomian sekaligus membantu 
menyediakan fasilitas umum yang belum mampu disediakan secara swadaya oleh 
masyarakat. 
Pada tahun 2017 Desa Bojongnangka mempunyai pendapatan mencapai Rp.2,11 
Milyar dengan Dana Desa yang didapatkan sebesar Rp.1,01 Milyar. Desa 
Bojongnangka melalui RPJMDes Bojongnangka menggunakan dana tersebut untuk 
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan 
dan Penyelenggaraan Pemerintahan. 
Desa Bojongnangka sebagai pemasok terbesar (60%) sayur mayur di pasar-pasar 
sekitar Kota Pemalang memberikan prioritas penggunaan Dana Desa adalah dalam 
rangka perbaikan drainase dan talud yang mendorong irigasi sektor pertanian. 
Pembangunan drainase MD 30, drainase 40, dan talud mencapai Rp.453 juta (dari 
keseluruhan Rp.1,01 Milyar). Penggunaan Dana Desa juga ditujukan untuk 
pembangunan jalan dan jembatan mencapai Rp.103 juta. 
Wahmu, Kepala Desa Bojongnangka menyatakan “Setelah dilakukan pengaspalan 
jalan di Desa Bojongnangka berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian ke 
pasar. Pengangkutan hasil panen menjadi lancer, menekan biaya produksi dan 
meningkatkan penghasilan petani”. Untuk pengembangan unit usaha masyarakat 
desa, dana desa turut serta memberikan penyertaan modal BUMDesa. 
Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas manusia, 
Dana Desa digunakan membangun fasilitas umum jamban keluarga dan MCK 

http://sindikatpost.com/author/admin/
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Umum. Dana Desa juga perbaikan dan pengurukan lapangan olahraga desa 
sebagai fasilitas prasarana keluarga. @red (hs) 
Sumber: http://sindikatpost.com/dana-desa-bojongnangka-kab-pemalang-untuk-
peningkatan-produksi-sayur-mayur/ 

 

Banyaknya peluang yang disediakan kota menyebabkan masyarakat desa 

melakukan urbanisasi besar-besaran sehingga  terjadi ketimpangan dalam 

berbagai hal mulai dari pendapatan sampai infrastruktur. 

Pembangunan di desa mencegah urbanisasi masyarakat desa sangat penting 

dilakukan seperti ditunjukkan pada artikel di bawah: 

https://news.detik.com/berita/d-4301377/jk-pembangunan-desa-untuk-
cegah-urbanisasi-besar-besaran-ke-kota  
Noval Dhwinuari Antony - detikNews 
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan urbanisasi masyarakat 
desa ke kota akan terjadi dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan 
pembangunan desa yang mampu mencegah urbanisasi masyarakat desa ke 
kota. 
"Program-program pedesaan yang akan dibicarakan, (disusun) untuk 
menghasilkan suatu program, di mana pembangunan desa akan seimbang 
dengan penghsilan mereka (masyarakat desa) apabila terjadi urbanisasi di 
perkotaan," kata JK saat memberi arahan di Rapat Koordinasi Nasional dan 
Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Tahun 2018 di The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 
(14/11/2018). 
JK menjelaskan, pemerintah menginginkan agar dana desa yang diberikan 
dapat betul-betul dirasakan masyarakat melalui pembangunan desa. Dana 
desa diberikan awalnya untuk tetap menjaga budaya gotong royong 
masyarakat desa, khususnya dalam membangun desanya. 
"Karena akhir-akhir ini akan terus berjalan urbanisasi, akan makin besar. 
Penduduk desa akan berkurang dan masuk ke kota," ujarnya. 
JK: Pembangunan Desa untuk Cegah Urbanisasi Besar-besaran ke KotaFoto: 
Noval Dhwinuari Antony/detikcom 
Urbanisasi masyarakat desa ke kota terjadi karena pembangunan industri 
di perkotaan dan pinggiran perkotaan. Dengan upah yang lebih menjanjikan, 
maka masyarakat desa akan tertarik untuk bekerja di industri. 
"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh 
akan lebih besar daripada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, 
Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta, (ada yang) 
Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," ungkap JK. 
"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan (luas) lahan yang hanya 0,3 
hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga, itu dengan penghasilan kurang 
lebih Rp 15 juta per tahun maka penghasilan orang itu di bawah (upah 
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buruh industri di kota). Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri 
yang gajinya Rp 3 juta," lanjutnya. 
Untuk itu pemerintah khususnya melalui dana desa, akan berupaya 
meningkatkan pembangunan desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
meningkatkan produktivitas hasil pertanian di desa. 
"Produktivitas (pertanian) itu hanya bisa dilakukan apabila di desa juga 
pengarian baik, jalan baik, supaya kemudian pasca panennya baik. Atau pun 
bahwa akhirnya produktivitas naik, pendapatan masyarakat naik. Selama 
pendapatan masyarakat itu lebih rendah dibanding daripada UMR maka 
akan terjadi urbanisasi sehingga desa sepi," jelasnya. 
 

 

Desa merupakan wilayah yang sering dikaitkan dengan wilayah pedalaman, 

penghasil bahan pangan, di mana penduduknya banyak bekerja di sektor 

pertanian atau industri rumahan kecil. Lahan di pedesaan lebih banyak 

digunakan untuk menghasilkan bahan baku makanan. Sedangkan kota 

merupakan wilayah yang banyak dikaitkan dengan pusat industri dan 

perkantoran. Masyarakat perkotaan mempunyai jenis sumber mata 

pencaharian yang lebih beragam dibandingkan dengan masyarakat di 

pedesaan 

Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga 

dengan interaksi wilayah. Interaksi terjadi saat dua objek saling 

mempengaruhi dan memberikan efek bagi satu sama lain. Interaksi wilayah 

merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling 

mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelancaran hubungan antara 

pedesaan dan perkotaan baik komunikasi, barang, maupun manusia yang 

semakin lancar menyebabkan berbagai dampak positif dan negatif, baik bagi 

desa maupun, moda transportasi yang semakin lancar turut mempengaruhi 

interaksi tersebut. 

Pembangunan transportasi ikut memiliki andil dalam interaksi desa dam kota, 

Transportasi dapat memajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat, 

menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi-potensi 
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sumber alam dan luas pasar. Sumber alam yang semula tidak termanfaatkan 

akan terjangkau dan dapat diolah. Prasarana transportasi berperan sebagai 

alat bantu untuk mengarahkan pembangunan dan sebagai prasarana bagi 

pergerakan manusia dan atau barang akibat adanya kegiatan ekonomi di 

daerah tersebut. Pembangunan transportasi mutlak diperlukan untuk 

mempelancar interaksi antara desa dan kota khususnya dalam bidang 

perekonomian. 

Buka Aksebilitas Masyarakat, Kemendes PDTT Bangun Jalan Non Status di 
Halmahera Selatan 

 
 
Realita Bengkulu - HALMAHERA SELATAN. Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 
tengah berupaya membuka aksebilitas masyarakat dengan membangun 
jalan non status di Desa Sumae, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera 
Selatan. 
 
Kasubdit Sarana dan Prasarana Transportasi dari Direktorat Peningkatan 
Sarana dan Prasarana, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 
Kemendes PDTT, Muhammad Yasin mengatakan bahwa terkait jalan 
tersebut telah direncanakan pembangunannya pada tahun ini. Pihaknya 
saat ini telah melakukan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) setempat dan kunjungan ke lokasi. 

 
 
Menurutnya, perjalanan dari Kota Labuha menuju lokasi kegiatan ditempuh 
kurang lebih 2 jam dengan jarak 17 km karena beberapa ruas jalan 

https://4.bp.blogspot.com/-EX4obDha4ts/XMmPmbmDs2I/AAAAAAAABrU/aUVT-SJfR6QFja7A3P7tcjOv1kG97jtNACLcBGAs/s1600/kemendes-pdtt-bangun-jalan-non-status-di-halmahera-selatan+(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0_zq4jKv0sM/XMmPmmtD8TI/AAAAAAAABrY/6XgvOoheQyMYjVhkQpMxS1ouad1J4jpRgCLcBGAs/s1600/kemendes-pdtt-bangun-jalan-non-status-di-halmahera-selatan+(2).jpg
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kondisinya masih rusak parah. Apalagi, pada saat menuju pemukiman 
warga harus berjalan kaki menyusuri rawa-rawa dengan menggunakan 
sepatu boat seadanya karena tidak bisa dilalui sepeda motor dan moda 
transportasi lainnya. 
 
Selain itu juga, warga menggunakan jalur laut dengan perahu kecil menuju 
ibu kota kabupaten untuk membawa hasil-hasil perikanan, perkebunan dan 
pertanian. Padahal, untuk jalur akan menimbulkan persoalan pada saat 
gelombang besar. Pasalnya, perahu-perahu warga dengan alat dan mesin 
seadanya tidak bisa diandalkan sebagai moda transportasi untuk 
mengantarkan ke tempat tujuan. 
Kondisi seperti itulah, kata Yasin, telah menjadi puncak keterisolasian di 
Desa Sumae karena tidak bisa keluar desa dan orang luar juga kesulitan 
masuk ke pemukiman warga Desa Sumae. 
"Dengan adanya pembangunan jalan, aksesibilitas masyarakat di Desa 
Sumae akan lebih baik dan ada pilihan akses transportasi apakah 
menggunakan jalur darat atau jalur sesuai dengan kebutuhan," katanya. 
Dalam kunjungan ke lokasi, Yasin mensosialisasikan kepada warga bahwa 
rencana pembangunan jalan yang akan dilakukan untuk membuka 
aksesibilitas masyarakat sehingga sosial dan ekonomi masyarakat bisa lebih 
baik. 
"Selain untuk mensosialisasikan rencana pembangunan jalan juga ingin 
memastikan bahwa tidak akan terjadi masalah dalam pelaksanaannya 
nanti,"  
Sementara itu, Kepala Desa Sumae, Umar menjelaskan bahwa jalan itu 
sangat penting bagi warga karena satu-satunya akses darat yang bisa 
digunakan untuk menghubungkan masyarakat menuju pusat-pusat sosial 
ekonomi. 
"Pada saat musim penghujan, jalan mutlak tidak bisa dilalui kendaraan sama 
sekali karena genangan air sampai satu meter lebih. Kami berharap tahun 
ini pembangunan yang direncanakan tersebut dapat segera terealisasi agar 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya 
 
Sumber: https://www.realitabengkulu.co.id/2019/04/buka-aksebilitas-
masyarakat-kemendes-bangun-jalan-non-status.html 
 

 

  

https://www.realitabengkulu.co.id/2019/04/buka-aksebilitas-masyarakat-kemendes-bangun-jalan-non-status.html
https://www.realitabengkulu.co.id/2019/04/buka-aksebilitas-masyarakat-kemendes-bangun-jalan-non-status.html
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Kondisi yang kurang mendukung di daerah perdesaan telah mendorong 

perpindahan masyarakat desa ke kota. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan 

keterbatasan lahan usaha serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di 

perdesaan mengakibatkan terjadinya migrasi ke kota-kota. Hal ini membawa 

dampak, baik bagi daerah perkotaannya sendiri maupun bagi daerah 

perdesaan. Penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan selalu terlambat 

mencukupi kebutuhan yang meningkat pesat dengan adanya migrasi 

penduduk tersebut. Keterbatasan lapangan kerja di daerah perkotaan menye-

babkan pengangguran tenaga kerja produktif dan meningkatnya sektor 

informal. Kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat perdesaan dan 

perkotaan, serta antargolongan di perkotaan, seperti yang terlihat dari 

perbedaan tingkat upah, ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, 

dan ketersediaan dalam jumlah dan jenis lapangan kerja masih belum 

terselesaikan. Ketiga hal tersebut telah turut mengakibatkan rendahnya 

produktivitas dan terjadinya kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah 

perdesaan. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal-soal UN 

Berikut ini contoh soal- soal UN topik desa kota pada Kompetensi Dasar 3.2 

Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta 

kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan (Permendikbud Nomor 

37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih 

bagi peserta didik untuk menyelesaikan. Selain itu, soal-soal ini juga dapat 

menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang sejenis pada 

topik interaksi desa kota. 

B. Contoh Soal UN Tahun 2016/2017 

No Soal 

 Maman tinggal di sebuah desa yang tengah mengalami transisi 

budaya karena pola pikir masyarakat mulai terpengaruh dari luar. 

Desa tempat tinggal maman dapat diklasifikasikan sebagai .... 

A. desa tradisional 

B. desa swadaya 

C. desa swakarsa 

D. desa swasembada 

E. desa budaya 

 
Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 
: 

3.2.4 Mengidentifikasi klasifikasi desa 

 

Diketahui : Karakteristik masyarakat desa 

Ditanyakan : Klasifikasi desa 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Klasifikasi desa 
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No Soal 

 Daerah angka 4 dan 5 menurut teori konsentris seperti gambar 

menunjukkan .... 

 

 
A. kawasan pabrik dan pusat perdagangan 

B. pusat perdagangan dan daerah penyangga 

C. zona permukiman kelas menengah dan kelas elit 

D. pemukiman kelas elit dan pusat perdagangan 

E. daerah penyangga dan pemukiman kumuh 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 
: 

3.2.6 Mengidentifikasi klasifikasi kota 

 

Diketahui : Teori konsentris  

Ditanyakan : Struktur kota 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Struktur keruangan kota 
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No Soal 

 Dampak positif interaksi desa kota bagi penduduk desa dengan 

perluasan sarana pendidikan dan tenaga pendidik adalah .... 

A. pendapatan penduduk desa meningkat 

B. angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang 

C. angka partisipasi pendidikan formal meningkat 

D. angka putus sekolah di desa menurun 

E. persaingan masuk sekolah meningkat 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian : 

3.2.9 Mengidentifikasi usaha pemerataan 

pembangunan di desa dan kota 

 

Diketahui : Dampak interaksi 

Ditanyakan : Dampak positif interaksi desa kota 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Usaha Pemerataan Pembangunan Di Desa dan Kota 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran  berikut, berisi rincian alternatif kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi pada topik  desa kota. 

Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah, peserta 

didik diharapkan mampu  “menganalisis struktur keruangan desa dan kota, 

interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan 

pembangunan”. 

Aktivitas 1 

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari interaksi desa dan kota. 

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menganalisis struktur 

keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan 

usaha pemerataan pembangunan yang akan dibahas pada aktivitas 

pembelajaran. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut saudara akan melakukan aktivitas 

berikut. 1) struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota, 2) pola dan 

faktor-faktor interaksi desa dan kota 3) usaha pemerataan pembangunan di 

desa dan kota 4) dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan 

kota. 
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Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator: 

3.2.1 Menjelaskan pengertian Desa 

3.2.2 Mengidentifikasi ciri desa 

3.2.3 Mendeskripsikan pola persebaran desa 

3.2.4 Mengidentifikasi klasifikasi desa 

3.2.9 mengidentifikasi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat 

desa dan kota 

Estimasi waktu: 4 x 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

Tujuan aktivitas pembelajaran pola keruangan desa: 

Setelah melakukan aktivitas diharapkan peserta didik mampu 

mengidentifikasi ciri desa, klasifikasi desa, mendeskripsikan pola persebaran 

kota dan dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa.  

 

Pada aktivitas ini peserta didik akan berdiskusi dan penugasan untuk 

membahas struktur keruangan desa, sesuai dengan petunjuk dan langkah 

sebagai berikut:  

Langkah kegiatan: 

1. Saudara akan menggali pendapat peserta didik (brain storming) tentang 

pengertian desa 

2. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar pola keruangan desa 

3. Saudara dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang desa 

4. Peserta didik menyimak penjelasan saudara tentang ciri-ciri desa 

5. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

6. Membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 

4-5 orang (pembagian peserta didik disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik) 
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7. Membagikan LKPD 1. Identifikasi ciri desa dan LKPD 2. Pola persebaran 

desa kepada peserta didikdan meminta peserta didik mempelajari LKPD 

1 terlebih dahulu 

8. Memfasilitasi peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan, peserta didik dapat mencari tambahan informasi dari 

beberapa sumber (buku-buku, sumber lain, atau internet (didampingi 

saudara) dan menuliskan hasilnya pada LKPD 1. 

9. Saudara meminta peserta didik menyampaikan hasil diskusinya secara 

acak 

10. Memfasilitasi peserta didik menyelesaikan LKPD 2. Struktur keruangan 

desa 

11. Memfasilitasi peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan, peserta didik dapat mencari tambahan informasi dari 

beberapa sumber (buku-buku, sumber lain, atau internet (didampingi 

saudara) dan menuliskan hasilnya pada LKPD 2. 

12. Saudara meminta peserta didik menyampaikan hasil diskusinya secara 

acak 

13. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan 

14. Bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi pelajaran. 
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Aktivitas 2 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan beberapa klasifikasi 

kota dan faktor-faktor interaksi desa dan kota yang berada disekitar 

lingkungan tempat tinggal kita.  

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator: 

3.2.5 Menjelaskan pengertian kota 

3.2.6 Mengidentifikasi klasifikasi kota 

3.2.10 Membedakan pola pemukiman desa 

3.2.11 Menganalisis struktur keruangan kota 

3.2.12 Menganalisis zona interaksi desa kota 

 

Estimasi waktu: 2 x 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

 

Tujuan Aktivitas pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta didik mampu: 

Mengidentifikasi klasifikasi kota, pola pergerakan kota, struktur keruangan 

kota dan zona interaksi desa-kota 

Langkah kegiatan: 

1. Saudara akan menggali pendapat peserta didik (brain storming) tentang 

ciri-ciri kota 

2. Peserta didik diminta untuk mengamati video/gambar pola pergerakan 

perkembangan kota 

3. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian kota 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 
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5. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-

5 orang (pembagian peserta didik disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik). 

6. Saudara mambagikan LKPD 3. Klasifikasi kota, LKPD 4. Struktur kota 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data yang 

dibutuhkan, peserta didik dapat mencari tambahan informasi dari 

beberapa sumber (buku-buku, sumber lain, atau internet (didampingi 

saudara) dan menuliskan hasilnya pada LKPD 3. 

8. Memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan LKPD 4. 

9. Saudara meminta peserta secara acak mempresentasikan hasil diskusi 

pada LKPD 3. Dan LKPD 4. Meminta kelompok lainnya untuk 

menanggapinya. 

10. Saudara bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi 

pelajaran. 

11. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan. 
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Aktivitas 3 

Pembangunan yang ada di desa dan kota sangat jelas perbedaan yang dapat 

dilihat, mulai dari pembangunan infrastruktur dan objek vital lainnya.  

Pada aktivitas 3 peserta didik akan berdiskusi untuk mengkaji indikator 

pembelajaran: 

3.2.7 Mengidentifikasi usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota 

3.2.8 mengidentifikasi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat 

desa dan kota 

4.2.1 Mengumpulkan data/informasi tentang usaha pemerataan 

pembangunan di desa dan kota 

4.2.2 Membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa 

dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan/atau 

diagram 

Estimasi waktu: 4 x 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

Tujuan Aktivitas pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta didik mampu: 

Mengidentifikasi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan 

kota serta analisis zona interaksi desa-kota 

Langkah kegiatan: 

1. Saudara akan menggali pendapat peserta didik (brain storming) tentang 

pola pemukiman desa-kota pada materi pertemuan sebelumnya 

2. Peserta didik diminta untuk mengamati video/gambar usaha pemerataan 

pembangunan desa-kota 

3. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 
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4. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-

5 orang (pembagian peserta didik disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik) 

12. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data yang 

dibutuhkan, peserta didik dapat mencari tambahan informasi dari 

beberapa sumber (buku-buku, sumber lain, atau internet (didampingi 

saudara) dan menuliskan hasilnya pada LKPD 5. 

13. Memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan LKPD 6. 

14. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data yang 

dibutuhkan, peserta didik dapat mencari tambahan informasi dari 

beberapa sumber (buku-buku, sumber lain, atau internet (didampingi 

saudara) dan menuliskan hasilnya pada LKPD 6. 

15. Saudara meminta peserta secara acak mempresentasikan hasil diskusi 

pada LKPD 5. Dan LKPD 6. Meminta kelompok lain untuk menanggapi 

16. Saudara bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi 

pelajaran 

17. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan 

18. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk merancang dan mencari 

informasi untuk membuat makalah tentang usaha pemerataan 

pembangunan desa kota LKPD 7. 

19. Saudara memfasilitasi peserta didik mempresentasikan hasil LKPD 7. 

Dalam bentuk poster. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ada 7 (tujuh) Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan 

dalam aktivitas pembelajaran. 

 

 

 

 

1. Judul  :  Struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa 

dan kota, serta kaitannya dengan usaha 

pemerataan pembangunan 

 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi dan 

penugasan diharapkan peserta didik mampu: 

   menganalisis struktur keruangan desa dan kota, 

interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan 

usaha pemerataan pembangunan. 

 

 

3. Identitas Mata 
Pelajaran 

: Geografi / XII 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Buka dan kajilah  struktur keruangan desa dan 

kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya 

dengan usaha pemerataan pembangunan 

yang diberikan oleh guru 

b. Hasil kajian kelompok ditulis pada kolom 

dibawah 

c. Carilah informasi dari buku bacaan, internet 

dan sumber lainnya  

d. Apabila kelompok anda menemui 

kendala/permasalahan dalam menyelesaikan 

tugas, konsultasi kepada guru. 

 
5. Form kegiatan  
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1. Identifikasi Ciri Desa 

Tabel 1. Identifikasi struktur keruangan desa 

Pada setiap wilayah di Indonesia memiliki sebutan desa yang berbeda antar 

setiap wilayah, sebagai contoh: huta di Sumatera Utara, nagari di Sumatera 

Barat dan gampong di Aceh. Berdasarkan hal tersebut deskripsikan pengertian 

desa berdasar teori dan klasifikasinya dari berbagai sumber. 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Klasifikasi 

desa  

a. Berdasarkan pembangunannya 

.............................................................................................. 

 

b.  Berdasarkan kegiatan penduduknya 

.............................................................................................. 

 

Ciri-ciri  

 

Desa swadaya .......................................................................... 

 

 

Desa swakarya 

 

..................................................................................................

............... 

Desa 

swasembada 

............................................................................................. 
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2. Pola Pemukiman Desa 

1. Mencari informasi dari bahan bacaan, (sebagai contoh pada laman:) 
https://dikyaprianto0.blogspot.com/2014/10/interaksi-desa-dan-kota-
kajian-geografi.html, https://cullend17nov.blogspot.com/ 
 

2. Gambar dan uraikan hasil diskusi kelompok anda pada tabel yang sudah 

disediakan. 

Tabel 2. Pola pemukiman desa menurut Daldjoeni (1996) 

Pola pemukiman Uraian 

Bentuk desa Linier 

 

 

......................................................................... 

Bentuk desa memanjang mengikuti 

garis pantai 

 

 

............................................................................ 

Bentuk desa terpusat 

 

 

............................................................................. 

Bentuk desa mengelilingi fasilitas 

tertentu 

 

.......................................................................... 

 

 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 114 

3. Identifikasi Kota  

Tabel 3. Identifikasi keruangan kota 

Kota secara fisik dan budaya berbeda dari desa, berdasar hal tersebut deskripsikan  

dari berbagai sumber pengertian kota, serta klasifikasinya! 

..................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi kota  

Fungsi kota berdasarkan Yunus 

(2005) 

 

Tahap perkembangannya menurut 

Lewis Mumford 

 

Hirarki administrasi kota  

 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk   
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4. Pola Pemukiman Kota dan zona interaksi 

1. Mencari informasi dari bahan bacaan, (sebagai contoh pada laman:) 

https://dikyaprianto0.blogspot.com/2014/10/interaksi-desa-dan-kota-

kajian-geografi.html, https://cullend17nov.blogspot.com/ 

2. Gambar dan uraikan hasil diskusi kelompok anda pada tabel yang sudah 

disediakan. 

Tabel 4. Struktur keruangan kota 

Teori Gambar Uraian 

Kosentris 

(Concentric 

Theory) 

 

 

 

 

 

Sektor ( sector 

Theory) 

 

 

 

 

 

 

Pusat kegiatan 

(multiple Nuclai 

Theory) 
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Zona interaksi kota 

1. Interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain menyebabkan terjadi 

hubungan timbal balik. Amati gambar dibawah! 

 

Analisislah  hubungan timbal balik antar wilayah yang tergambar pada gambar 

diatas  

a. City dengan Sub-Urban: .............................................................................................. 

b. Sub-Urba_Fringe dengan Rural: .............................................................................. 

c. City dengan Urban-Fringe: ....................................................................................... 

 

2. Karakteristik utama yang terdapat pada masing-masing zona, sehingga ada 

proses interaksi. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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5.Usaha Pemerataan Pembangunan Desa Kota  

Carilah informasi dari bahan bacaan dari internet tentang pemerataan 
pembangunan desa kota atau dari  laman https://gurugeografi12.com/materi-12-
2/#Usaha_pemerataan_pembangunan_di_desa_dan_kota, 
https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/usaha-pemerataan pembangunan-di-desa-
dan-kota.  
Selanjutnya kajilah artikel tesebut dengan bantuan tabel dibawah 
 

 

Tabel 5. Usaha pemerataan pembangunan desa kota 

 

 

 

Usaha 

Pemerataan 

Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

Desa Kota Pemerintah 

Pusat 

Pemerintah 

Daerah 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

6.  Dampak Perkembangan Interaksi Desa Kota 

Carilah informasi dari bahan bacaan, https://gurugeografi12.com/materi-12-

2/#Usaha_pemerataan_pembangunan_di_desa_dan_kota, 

http://www.ssbelajar.net/2012/12/dampak-interaksi-desa-dan-kota.html. 
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Analisislah dampak positif dan negatif interaksi desa kota terhadap 

kedua wilayah tersebut. 

 

 

 

7. Membuat Makalah Tentang Usaha Pemerataan 

Pembangunan Di Desa Dan Kota Yang Dilengkapi Dengan 

Peta, Bagan, Tabel, Grafik, Dan/Atau Diagram 

1. Carilah informasi dari bahan bacaan, (sebagai contoh pada laman berikut:) 

- https://gurugeografi12.com/materi-

122/#Usaha_pemerataan_pembangunan_di_desa_dan_kota, 

- http://www.ssbelajar.net/2012/12/dampak-interaksi-desa-dan-

kota.html. 

2. Penyusunan makalah dilakukan secara kelompok, sebagai penugasan yang 

diselesaikan dirumah (makalah akan dipresentasikan dalam bentuk poster)  

 

 

Desa 

1. 

2. 

3. 

Dst. 

Interaksi 

+ Desa 

1. 

2. 

3.  

Kota 

1.  

2.  

3.  

Kota 

1. 

2. 

3. 

Dst. 
- 
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C. Bahan Bacaan 

1. Struktur Keruangan Serta Perkembangan Desa 

1) Pengertian Desa 

Secara umum Desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar 

kota yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai 

petani atau nelayan. Di Indonesia, Desa memiliki istilah yang beraneka 

ragam, diantaranya; di Aceh = Gampong, Tapanuli = Huta, Sumatera Barat = 

Nagari, Bali = Banjar, Sulawesi Selatan = Wanus 

 

Pengertian desa menurut para ahli kependudukan dan undang- undang 

sebagai berikut: 

a. Menurut UU No. 5 tahun 1979, desa merupakan suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk, sebagai satu kesatuan hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 

kecamatan dan mempunyai hak otonomi dalam ikatan Negara Republik 

Indonesia. 

b. Sutardjo Kartohadikusumo (1953), seorang ahli sosiologi mengemukakan 

bahwa secara administratif desa diartikan seebagai satu kesatuan hukum 

dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. 

c. Menurut Daldjuni, Desa adalah suatu tempat dimana penduduk berkumpul 

dan hidup bersama dan menggunakan lingkungan setempat untuk 

mempertahankan, melangsungkan, mengembangkan kehidupan mereka. 

d. R. Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografi yang di timbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural di suatu 

wilayah dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah 

lain.  

Desa mempunyai 3 unsur penting : 

(1) Daerah, meliputi luas, dan batas wilayah serta penggunaannya, 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 120 

(2) Penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan 

mata pencarian, 

(3) Tata kehidupan, dalam hal ini pola dan ikatan pergaulan sesama warga 

desa. 

e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Ciri-Ciri Desa  

Secara umum desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam 

b. Pertanian sangat bergantung pada musim 

c. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja 

d. Struktur perekonomian bersifat agraris 

e. Hubungan antarmasyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan 

yang erat (gemmeinschaft) 

f. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh 

moral dan hukum informal 

g. Norma agama dan hukum adat masih kuat. 

3) Pola Permukiman Desa 

Terbentuknya pola permukiman didaerah pedesaan tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi fisik dan kondisi sosial 

di wilayah tersebut. Menurut Bintarto, pola permukiman desa 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Pola Permukiman Memanjang 
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Gambar 2. Pola desa memanjang  
                Sumber: https://www.gurugeografi.id/2017/03/4-tipe-pola-pemukiman-

pedesaan.html 

Pola permukiman memanjang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, pola 

permukiman memanjang sepanjang jaringan jalan, sepanjang aliran sungai, 

dan sepanjang pantai. Pola desa yang memanjang bertujuan untuk 

mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan untuk bepergian 

ke tempat lain apabila ada keperluan. Selain itu juga memudahkan 

pergerakan barang dan jasa. 

b. Pola Permukiman Mengelompok 

 

Gambar 3. Pola desa mengelompok  
Sumber: https://www.gurugeografi.id/2017/03/4-tipe-pola-

pemukiman-pedesaan.html 
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Pola ini terbentuk karena terjadi pengelompokan rumah pada wilayah 

terpadu yang biasanya berupa titik pertemuan atau persimpangan jalur 

transportasi. Pola permukiman mengelompok dapat juga berkembang di 

daerah pegunungan. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya 

dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga 

merupakan satu keluarga atau kerabat. Pengelompokan permukiman ini 

didorong oleh kegotongroyongan penduduknya. 

c. Pola Permukiman Menyebar 

 

Gambar 4. Pola desa menyebar  
Sumber: https://www.gurugeografi.id/2017/03/4-tipe-pola-

pemukiman-pedesaan.html 

Pola permukiman menyebar merupakan pola permukiman yang terpencar 

menyendiri (disseminated rural settlement). Biasanya permukiman seperti 

ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil 

tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandum, lumbung, 

kandang ternak, dan rumah petani. Pola seperti ini umumnya terdapat di 

negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya. Di 

Indonesia pola permukiman ini dapat ditemui pada permukiman 

transmigrasi, salah satunya yaitu di Desa Muting, Kab. Merauke, Papua. 

4) Klasifikasi Desa 

Berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Desa Tradisional 
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Desa tradisional adalah desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat 

tergantung pada alam sekitarnya. Letak desa ini biasanya agak terisolir 

yang didiami oleh suku terasing, penduduknya cenderung tertutup atau 

kurang berkomunikasi dengan daerah lain. Sistem perhubungan dan 

komunikasi tidak berkembang. Contoh: Desa pada Suku Baduy. 

b. Desa Swadaya  

Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang 

berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang 

diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah lainnya berjalan lambat. 

c. Desa Swakarya 

Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju 

dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk 

sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa swakarya mulai mengadakan 

kontak atau hubungan dengan warga daerah lain, walaupun intensitasnya 

masih sedikit. 

d. Desa Swasembada  

Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua 

potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai 

mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk 

melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi 

tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada 

mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

2. Struktur Keruangan Serta Perkembangan Kota 

1) Pengertian Kota 

Dilihat dari sejarahnya, kota pada hakikatnya lahir dan berkembang dari 

suatu wilayah pedesaan. Akibat tingginya pertumbuhan penduduk yang 

diikutioleh meningkatnya kebutuhan (pangan, sandang, dan perumahan) dan 
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pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ciptaan manusia, maka 

bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Selanjutnya, akan diikuti oleh 

fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, 

sekolah, tempat hiburan, jalan-jalan raya, terminal, industri, dan sebagainya, 

hingga terbentuklah suatu wilayah kota. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kota 

adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang beragam. 

Dalam arti luas, kota dapat diartikan juga sebagai sebuah bentang budaya yang 

yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala 

aglomerasi yang dengan kehidupan yang heterogen dan bersifat materialistis. 

Para ahli memberi pengertian tentang kota sesuai dengan sudut pandang 

keilmuannya masing-masing. Pengertian kota menurut beberapa ahli sebagai 

berikut: 

a. Bintarto (1983:36) menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu 

sistem  jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang 

heterogen dan coraknya yang materialistis. Hal menonjol yang 

membedakan desa dengan kota adalah desa merupakan masyarakat 

agraris, sedang kota nonagraris;  

b. Wirth, kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat dan 

permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya; 

c. Max Weber, kota adalah sustu daerah tempat tinggal yang penghuni 

setempat dapat memenuhi  sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar 

lokal. 

2) Klasifikasi Kota 

Pemerintah  Republik  Indonesia  membuat penggolongan kota 

berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut (diolah dari Urban 

Population Growth of Indonesia, 1980-1990): 



 Unit Pembelajaran 

Interaksi Keruangan Desa Kota 

 
 125 

(1) Kota kecil, jumlah penduduk antara 20.000 s/d 50.000 orang jiwa. 

Contohnya Padang panjang (32.104 orang), Banjaran (48.170 orang) 

(2) Kota sedang, jumlah penduduk antara 50.000 s/d 100.000 jiwa. 

Contohnya Sibaloga (71.559 orang), Bukit Tinggi (71.093 orang), 

Mojokerto (96.626 orang), Palangkaraya (99.693 orang) dan Gorontalo 

(94.058 orang) 

(3) Kota besar, jumlah penduduk  antara 100.000 orang sampai dengan 

1.000.000 orang. Contoh: Padang 477.064 orang; Jambi  301.430 orang; 

Cirebon 244.906 orang;Surakarta 503.827 orang; Kediri 235.333 orang 

(4) Metropolis, jumlah penduduk di atas 1.000.000 jiwa. Contoh: Jakarta 

dengan jumlah penduduk 8.222.515 orang; Bandung dengan jumlah 

penduduknya 2.125.159 orang,Surabaya 2.410.417 orang dan Medan 

dengan jumlah penduduk 1.685.272 orang. 

Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya : 

(1) Kota Pusat Produksi : kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi 

atau pemasok,baik yang berupa bahan mentah,barang setengah jadi 

maupun barang jadi. Contoh kota : Surabaya, Gresik, Bontang 

(2) Kota Pusat Perdagangan ( Centre of  Trade and Commerce) : kota yang 

memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun 

Internasional, Contoh kota : Hongkong, Jakarta, Singapore 

(3) Kota Pusat Pemerintahan (Political Capital) : kota yang memiliki fungsi 

sebagai pusat pemerintahan atau sebagai Ibu Kota Negara 

(4) Kota Pusat Kebudayaan (Cultural Centre) : kota yang memiliki fungsi 

sebagai pusat kebudayaan. Contoh kota : Yogyakarta dan Surakarta. 

Klasifikasi Kota berdasarkan kondisi social penduduk dan sebagainya: 

(1) Tahap Eopolis, yaitu tahap perkembangan desa yang sudah teratur , 

sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah  tersebut sudah mulai 

memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. Tahapan ini merupakan peralihan 

daari pola kehidupan desa yang tradisional kearah kehidupan kota 
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(2) Tahap Polis, yaitu tahapan dimana suatu daerah kota yang masih 

bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. 

Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berada di tahap ini 

(3) Tahap Metropolis, yaitu kota merupakan kelanjutan dari tahap polis. 

Tahapan ini ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi 

penduduknya mengarah kesektor industri. Kota- kota di Indonesia yang 

tergolong  pada tahapan metropolis adalah Jakarta, Bandung dan 

Surabaya 

(4) Tahap Megapolis (kota maha besar) yaitu suatu wilayah perkotaan yang 

ukurannya sangat besar,biasanya terdiri atas beberapa kota metropolis  

yang menjadi satu sehingga membentuk  jalur perkotaan. Balam beberapa 

segi kota megapolis telah mencapai titik tertinggi dan memperlihatkan 

tanda-tanda akan mengalami penurunan kualitas. Contoh Bos-Wash (jalur 

kota Boston sampai dengan Wasington di Amerika Serikat). San-san (jalur 

kota San Diego sampai San Fransisco di Amerik Serikat), Randstad Holland 

mulai kota Doordecht  sampai Archem  di Netherland 

(5) Tahap Tryanopolis, yaitu tahapan kota yang kehidupannya sudah di 

kuasai oleh triani, kemacetan-kemacetan,kekacuan pelayanan, kejahatan, 

dan kriminalitas yang bias terjadi 

(6) Tahap Nekropolis, yaitu tahapan perkembangan kota yang menuju ke arah 

kematiannya. 

 

3) Zona Interaksi Desa – Kota 

Kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinterkasi dengan wilayah 

pedesaan biasanya sesuai dengan jarak ke pusat kota dan membentuk 

wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka 

semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi 

ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, di mulai dari pusat kota sampai 

ke wilayah desa. 
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Gambar 5. Zona interaksi desa dan kota 
                Sumber: http://geografisku.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-zona-

interaksi-desa-dan-kota.html 

Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto (1986:66) dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. City, diartikan sebagai pusat kota 

2. Suburban (sub daerah perkotaan), suatu wilayah yang lokasinya dekat 

pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju 

3. Suburban Fringe (jalur tepi sub wilayah perkotaan), suatu wilayah yang 

melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan 

desa 

4. Urban Fringe (jalur tepi wilayah perkotaan paling luar) yaitu semua 

wilayah batas luar kota yang mempunya sifat-sifat mirip kota, kecuali inti 

kota 

5. Rural Urban Fringe (jalur batas desa dan kota), merupakan wilayah yang 

terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan 

campuran antara sektor pertanian dan non pertanian 

6. Rural (wilayah desa), wilayah yang masih menitiberatkan pada kegiatan 

pertanian. 
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3. Usaha Pemerataan Pembangunan Di Desa dan Kota 

Masalah di desa yang berkaitan dengan pembangunan dapat dikategorikan 

dalam beberapa masalah. Masalah ini antara lain adalah keadaan masyarakat, 

pemerintah, dan kondisi geografis. 

Beberapa masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa meliputi 

sebagai berikut: 

1) Rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa 

2) Tingginya tingkat kematian penduduk desa 

3) Kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan 

4) Rendahnya tingkat pendapatan penduduk desa 

5) Rendahnya tingkat ketrampilan kerja penduduk desa 

Beberapa masalah mengenai pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut: 

1) Masih kurangnya koordinasi antarlembaga yang ada di pedesaan dalam 

melaksanakan pembangunan 

2) Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum berfungsi 

sebagaimana mestinya 

3) Pola penggunaan dan penguasaan tanah belum mencerminkan 

pemerataan pendapatan 

4) Kurang koordinasinya lembaga pemerintah desa dengan lembaga di atas 

nya atau lembaga di luar lembaga pemerintahan desa. 

 Beberapa masalah pada kondisi geografis desa antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Kurangnya prasarana yang menyebabkan desa tidak dapat berkembang 

dengan baik 

2) Jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak seimbang, yaitu banyak 

penduduk yang nemempati wilayah pertanian desa yang relatif sempit 

3) Jumlah penduduk yang jarang dan terpencar – pencar sehingga terjadi 

kekurangan tenaga kerja di desa. 

 



 Unit Pembelajaran 

Interaksi Keruangan Desa Kota 

 
 129 

Program pembangunan desa merupakan salah satu usaha pemerintah untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan 

memperhatikan kendala yang ada. Menurut UU nomor 6 Tahun 2014, Program 

pembangunan desa ini sesuai dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah 

Desa). Dalam hal ini peran pemerintah hanyalah memberikan bantuan, 

mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan. Maksudnya adalah agar 

masyarakat dapat meningkatkan usaha swadaya dan gotong royong serta 

menumbuhkembangkan desa menuju desa swasembada. Pembangunan desa 

hendaknya dilakukan secara dinamis, berkelanjutan, menyeluruh, terpadu, 

dan serasi sehingga akan tercapai sasaran yang tepat.  

Agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat 

mencapai sasaran, maka diperlukan sistem kerja dan mekanisme kerja yang 

baik. Untuk keperluan itu, maka dibentuklah lembaga – lembaga pemerintah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat desa 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa 

3. Unit daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan. 

 

Ketimpangan antara pembangunan di desa dan kota berakibat buruk secara 

sosial dan ekonomi bagi kedua daerah. Pembangunan yang tidak merata 

mengakibatkan wilayah kota akan mengalami kepadatan penduduk yang 

semakin tinggi disebabkan terbukanya kesempatan kerja. Sebaliknya, kondisi 

di desa menunjukkan bahwa masih bertumpu pada sektor agraris dan 

tradisional.  

Melihat kondisi ketimpangan yang terjadi di daerah desa dan kota perlu 

adanya upaya pemerataan pembangunan pada keduanya. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa 

dengan wajib belajar 12 tahun. Dengan pendidikan, akan mengubah pola 

pikir penduduk desa yang umumnya masih kolot dan tradisional 
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2) Membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan kepada usaha kecil 

dan menengah di desa. Hal tersebut akan mencegah penduduk desa untuk 

melakukan urbanisasi di daerah perkotaansehingga arus urbanisasi dapat 

ditekan. Regulasi ini dapat didukung dengan peraturan pemerintah di 

wilayah kota yang membatasi arus masuk bagi pendatang 

3) Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pada penduduk desa 

sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut 

dapat dilakukan mulai dari aparat desa sampai masyarakat pekerja 

4) Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan di desa seperti 

fasilitas transportasi dan komunikasi. Adanya fasilitas penunjang yang 

memadai dapat mendukung pemasaran hasil produksi desa menuju kota. 

Hal ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan 

membantu memenuhi kebutuhab kota 

5) Pengembangan usaha kecil dan menengah serta peningkatan pemsaran 

hasil produksi industri di pedesaan. 
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Dampak Interaksi Desa-Kota 

Interaksi terjadi karena adanya usaha seseorang atau sekelompok orang 

untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diusahakan sendiri atau 

didapatkan dari tempat tinggalnya sendiri, sehingga memerlukan bantuan 

dari orang lain yang berada di tempat lain. Contohnya, seorang petani di 

daerah pedesaan menghasilkan beras, namun untuk mendapatkan alat 

pertanian yang dibutuhkannya ia harus menjual berasnya ke daerah lain dan 

membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. 

Dalam segala aspek kehidupan, penduduk dari suatu tempat harus 

berinteraksi dengan penduduk di daerah lain. Interaksi tersebut 

menyebabkan terjadinya hubungan ekonomi, sosial, politik, budaya, 

pertahanan, dan keamanan. 

Interaksi antara desa dan kota juga menimbulkan dampak bagi kedua wilayah 

tersebut. Dampak tersebut adalah:  

1. Dampak positif 

a. Bagi desa  

1) Pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah 

dibangun di desa 

2) Angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dengan banyaknya 

dibangun sekolah 

3) Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor sehingga hasil panen dari desa mudah diangkut ke kota dan 

kelangkaan bahan pangan di kota dapat dihindari. 

4) Produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat 

guna. 

5) Pelestarian lingkungan hidup pedesaan dapat dilakukan dengan hadirnya 

para ahli dari berbagai disiplin ilmu. 

6) Peningkatan kegiatan wiraswasta yang menghasilkan produk berkualitas 

dapat dilakukan karena pemerintah turun tangan 

7) Kesadaran memiliki keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa 
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8) Koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di perdesaan telah 

memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan 

pembangunan desa. 

 

b. Bagi kota 

1) Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang 

sebagian besar berasal dari daerah perdesaan 

2) Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk 

dari desa yang pergi ke kota 

3) Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan 

sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar 
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2. Dampak negatif 

a. Bagi desa  

1) Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi 

pokok kehidupan mereka 

2) Penduduk desa dengan mudah meniru iklan dan tindak kejahatan dalam 

film yang ditanyangkan di televisi 

3) Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa, karena banyak 

tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. 

4) Perubahan tata guna lahan di perdesaan akibat perluasan wilayah kota 

dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan desa-kota. 

5) Tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa 

dan cenderung mengubah budaya desa 

6) Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran, 

dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi 

desa-kota. 

 

b. Bagi kota 

1) Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin 

2) Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan 

hidupnya 

3) Nilai lahan di perkotaan yang mahal, memaksa warga menggunakan lahan 

atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman 

4) Terjadi degradasi kualitas lingkungan 

a) Degradasi kualitas lingkungan fisik 

 Pencemaran air 

 Pencemaran udara 

 Pencemaran suara  
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b) Degradasi kualitas lingkungan sosial 

 Kepadatan lalu lintas kendaraan yang banyak dimiliki penduduk kota. 

dapat menimbulkan perasaan jengkel dan kesal pemakai jalan akibat 

kemacetan. 

 Semakin berkembangnya sikap hidup materialistis dan individualistis. 

 Tumpukan sampah yang terdapat di banyak tempat, terutama dekat 

pemukiman, mengganggu kesehatan, dan keindahan lingkungan. 

 Rumah dan bangunan kota yang terlantar atau tidak terawat 

mengganggu pemandangan di sekitarnya. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal UN Tahun 2018/2019 

1. Pernyataan: 

(1) Interaksi mulai nampak; 

(2) Sudah ada tatanan masyarakat; 

(3) Terjadi perdagangan antarwilayah; 

(4) Mengembangkan potensi secara optimal; 

(5) Mekanisasi dan teknologi lahan pertanian. 

Ciri desa swasembada terdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Kunci jawaban : E 

Pembahasan     : 

Desa Swasembada  

Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan 

semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai 

mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk 

melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari 

interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa 

swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan 

dengan baik. 
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2. Ciri daerah: 

(1) Dataran tinggi berelief kasar; 

(2) Terisolir; 

(3) Dekat lokasi tambang. 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah .... 

A. pola memusat 

B. pola memanjang 

C. pola menyebar 

D. pola linier 

E. pola melingkar 

Kunci jawaban : A 

Pembahasan     :  

Pola Pemukiman Terpusat  

Pola pemukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan 

menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran 

tinggi yang berelief kasar, dan terkadang daerahnya terisolir. Di daerah 

pegunungan pola pemukiman memusat mengitari mata air dan tanah yang 

subur. Sedangkan daerah pertambangan di pedalaman pemukiman memusat 

mendekati lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal di pemukiman 

terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan 

dalam pekerjaan. Pola pemukiman ini sengaja dibuat untuk mempermudah 

komunikasi antarkeluarga atau antarteman bekerja. 
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3. Pernyataan:  

(1) pengetahuan penduduk desa ke arah kota lebih modern meningkat; 

(2) masuk teknologi tepat guna ke desa; 

(3) terjadi penetrasi kebudayaan dari kota ke desa yang tidak sesuai 

tradisi; 

(4) terjadi perubahan tataguna lahan di pedesaan; 

(5) terjadi pengurangan tenaga potensial di pedesaan. 

Dampak negatif dari interaksi desa-kota terdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

Kunci jawaban : E 

Pembahasan     :  

Dampak Negatif Bagi Desa 

1) Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi 

poko kehidupan mereka, misal : budaya kontes kecantikan, peragaan 

busana dan foto model. 

2) Siaran televisi yang bissa ditangkap dipelosok desa bisa meningkatkan 

konsumerisme dan kriminalitas. Penduduk desa dengan mudah meniru 

iklan dan tindak kejahatan dalam film atau sinetron yang ditayangkan 

ditelevisi. 

3) Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa, karena banyak 

tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Mereka beranggapan di 

kota banyak kesempatan kerja dengan nilai upah yang lebih tinggi. 

Akibatnya didesa hanya tinggal orang tua dan anak-anak yang tidak 

produktif. 

4) Perubahan tata guna lahan diperdesaan akibat perluasan wilayah kota 

dan banyak orang kota membeli lahan diwilayah perbatasan desa-kota. 
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Tindakan orang kota ini menyebabkan lahan di perbatasan desa-kota 

berubah menjadi pemukiman atau bangunan lain. 

5) Tata cara dan kebiasan yang menjadi budaya kota telah masuk ke 

pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa. Banyak 

kebudayaan kota yang tidak sesuai dengan kebudayaan atau tradisi 

desa, sehingga sering menimbulkan masalah dalam kehidupan 

masyarakat desa. 

6) Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan 

pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting 

akibat interaksi desa-kota. 
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4. wilayah angka 1 dan 5 seperti gambar menurut teori konsentris difungsikan 

untuk .... 

 

A. Daerah pusat kegiatan dan pemukiman kelas 

B. Daerah pusat kegiatan dan pemukiman bawah 

C. Pemukiman kelas atas dan pemukiman kelas bawah 

D. Pemukiman kelas atas dan daerah tempat grosir 

E. Pemukiman kelas atas dan pemukiman kelas menengah 

Kunci jawaban : A 
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Pembahasan     :  
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik struktur keruangan desa dan 

kota yang muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab 

oleh peserta didik. selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara 

pengembangan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, 

sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal 

topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga 

saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada 

indikator pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS. 

Mata Pelajaran Geografi  

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 3. Target kompetensi dasar 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.2  
Menganalisis 
struktur 
keruangan desa 
dan kota, 
interaksi desa 
dan kota, serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 

Interaksi 
keruangan 
desa-kota 
 

Struktur 
keruangan 
serta 
perkembanga
n desa kota 

Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
mampu 
menganalisis 
potensi desa 
 

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas : XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2  
Menganalisis 
struktur keruangan 
desa dan kota, 
interaksi desa dan 
kota, serta 
kaitannya dengan 
usaha pemerataan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Potensi desa berbeda beda antara desa yang satu dengan desa 

yang lain, Salah satu potensi nonfisik yang  dapat berubah karena 

pengaruh jarak dengan kota  adalah 

 

A. Sikap gotong royong  

B. Lembaga sosial desa 

C. Aparatur desa 

D. Karakter mandiri 

E. Mata pencaharian 

 

 

 

LINGKUP MATERI 

Interaksi keruangan 

desa-kota 

 

MATERI 

Struktur keruangan 

serta 

perkembangan desa 

kota 

  

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan cerita 
tanpa judul, peserta 
didik dapat 
menentukan makna 
tersirat yang ada 
pada cerita 

 
 
 
 
 

√   

PAKET - … 
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Mata Pelajaran Geografi  

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 4. Target Kompetensi Dasar 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.9 Menjelaskan 
dan menentukan 
keliling dan luas 
persegi, persegi 
panjang, dan 
segitiga, serta 
hubungan 
pangkat dua 
dengan akar 
pangkat dua 

Interaksi 
keruangan 
desa dan 
kota 

Struktur 
keruangan 
desa 

Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
mampu 
menganalisis 
pola 
pemukiman 
desa 

1 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SD Kurikulum : 2013 

Kelas :  IV Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Matematika Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2 Menganalisis 
struktur keruangan 
desa dan kota, 
interaksi desa dan 
kota, serta 
kaitannya dengan 
usaha pemerataan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Kondisi fisik dan kondisi sosial di wilayah akan membentuk pola 

pemukiman yang berbeda, Bagaimana pendapat anda bentukan 

pola pemukiman yang terdapat pada daerah pantai  

 

 
Jawaban: 

Memanjang mengikuti garis pantai pada umumnya merupakan 

pemukiman penduduk yang bermata pencaharian nelayan. Dapat 

memudahkan dalam kegiatan ekonomi  

LINGKUP MATERI 

Interaksi keruangan 

desa dan kota 
 

MATERI 

Struktur keruangan 
desa 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan wacana, 
peserta didik 
mampu 
menganalisis pola 
persebaran desa 

 

 

  

√   

PAKET - … 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan 

pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher Order 

Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  nanti 

dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 146 

Unit pembelajaran KD 3.2 menganalisis struktur keruangan desa dan kota, 

interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan 

pembangunan diuraikan menjadi beberapa aktivitas pembelajar. Pada sub- 

materi atau unit pembelajar struktur keruangan desa dan kota terdiri dari 

ringkasan keterkaitan kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran 

yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga dilengkapi 

dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan 1=tidak 
menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, 
cara membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan 
dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami 
dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara dapat 
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit “Pertumbuhan Wilayah” ini membahas tentang wilayah yang 

mengalami perkembangan, materi ini merupakan bagian dari materi 

wilayah dan pewilayahan, dan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi pada 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Geografi SMA. 

 Pusat pertumbuhan (growth pole) adalah suatu wilayah atau kawasan yang 

pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan 

wilayah lainnya sehingga dapat dujadikan sebagai pusat pembangunan  

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di 

sekitarnya. 

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi pewilayahan yang 

meliputi wilayah dan pewilayahan, dan pertumbuhan wilayah yang sudah 

ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh 

guru untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

XII, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling 

berhubungan, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK 

pedukung, IPK kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata 

yang dilengkapi dengan artikel dan contoh soal materi ujian sekolah mata 

pelajaran IPS. Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, 

bertujuan untuk lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih 

diorientasikan pada hasil belajar peserta didik khususnya dalam 

menghadapi Ujian Sekolah. 
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Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang 

ditentukan. Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  

Kerja Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi 

guru dan peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi 

Pertumbuhan Wilayah. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  

bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian 

yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XII: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3. 3.1 Memahami konsep 

wilayah dan 

pewilayahan dalam 

perencanaan tata 

ruang wilayah 

nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota 

 

3.1.1 Menyimpulkan pengertian   

           Pertumbuhan wilayah 

3.1.2  Mengidentifikasi interaksi  

            unsur-unsur lingkungan 

XII 

4. 4.1 Membuat peta 

pengelompokan 

penggunaan lahan di 

wilayah 

kabupaten/kota/prov

insi berdasarkan data 

wilayah setempat 

 

4.1.1 Membuat peta 
penggunaan  wilayah 
secara berkelompok  

4.1.2 Menganalisis peta wilayah  
          antawilayah 
 

XII 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

3.1 Memahami konsep wilayah 

dan pewilayahan dalam 

perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota 

 

4.1 Membuat peta pengelompokan 

penggunaan lahan di wilayah 

kabupaten/kota/provinsi 

berdasarkan data wilayah 

setempat 

 
IPK Pendukung: 
3.1.1 Mengevaluasi perencanaan 

tata ruang nasional, 
provinsi, dan kabupaten / 
kota 

 

IPK Pendukung: 
4.1.1 Membuat peta pengelompokan  
          penggunaan lahan di wilayah    
          kabupaten/kota/provinsi 

berdasarkan data wilayah 
setempat 

 
IPK Kunci: 
3.1.2 Mengidentifikasi 

pertumbuhan wilayah 
dalam perencanaan tata 
ruang wilayah nasional, 
propinsi, dan kabupaten 
/kota  

 

IPK Kunci: 
4.1.2 Menganalisis peta 

pengelompokan  
           penggunaan lahan di wilayah  
           kabupaten/kota/provinsi  
           berdasarkan data wilayah  
            setempat 
 

IPK Pengayaan: 
3.1.3 Menganalisis konsep 

pertumbuhan wilayah 
dalam perencanaan tata 
ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 

 

IPK Pengayaan: 
4.1.3 Menyajikan laporan hasil 

diskusi tentang konsep 
pertumbuhan wilayah dan tata 
ruang dilengkapi peta 
penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota, propinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Wilayah, Pewilayahan, dan Pertumbuhan Wilayah 

Pusat Pertumbuhan Wilayah merupakan suatu magnet sebagai penarik dan 

juga pendorong perkembangan suatu wilayah yang dapat terbentuk secara 

alami atau terencana. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi timbulnya 

pusat pertumbuhan wilayah. Kelima faktor tersebut antara lain: faktor fisik, 

faktor pengambilan kebijakan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor 

sarana pendukung. Pusat pertumbuhan memiliki fungsi untuk pemerataan 

pembangunan diberbagai wilayah. Akan tetapi setiap pembangunan yang ada 

akan berdampak pada masalah lingkungan dan sosial-ekonomi yang ada. 

Pentingnya Taat Hukum Dalam Pengembangan Wilayah 

Walhi: Proyek Kota Meikarta Langgar Hukum Tata Ruang Dan 

Lingkungan Hidup 

Minggu, 20 Agustus 2017 , 04:07:00 Wib | Laporan: Ihsan Dalimunthe 

RMOL. Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang 

Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah dua 

tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas 

kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di 

perkotaan. Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah 

Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang. 

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan 

merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-

2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota 

Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk 
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dalam lampiran peta rencana wilayah.  

Dadan menjelaskan memang benar bahwa dalam RTRW Kabupaten 

bekasi ada fungsi pengembangan wilayah di wilayah Cikarang tapi kata 

Dadang itu bukan untuk pembangunan proyek kawasan perkotaan 

Meikarta LIPPO grup seluas 2.200 ha. Dari aspek tata ruang, bukan saja 

harus sesuai dengan RTRW, proyek Meikarta juga harus sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan memiliki Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBL).  

"Setahu kami, proyek meikarta belum berdasarkan pada dokumen 

RDTRK dan belum memiliki RTBLnya, berdasarkan informasi malah 

RTRW dan RDTR Kabupaten Bekasi masih dalam proses revisi," kata 

Dadan melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (19/8). Walhi 

Jawa Barat menilai bahwa selain harus sesuai dengan aturan tata ruang 

dan wilayah, pembangunan kawasan perkotaan Meikarta dengan luas 

kota yang sangat besar harus sesuai dengan aturan lingkungan hidup.  

"Tidak bisa pembangunan seluas kota meikarta memakai perizinan 

lingkungan biasa seperti amdal saja. Pembangunan kota Meikarta harus 

dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tidak bisa 

hanya dengan amdal apalagi amdal-amdalan," tegas Dadan. Dengan 

ketidakjelasan informasi perizinan tata ruang dan wilayah, serta tidak 

dilengkapinya dokumen lingkungan dan perizinan lingkungan maka 

seharusnya proyek kota tersebut dihentikan aktivitasnya. Pengembang 

LIPPO grup sebagai pengembang besar harus mematuhi dan menaati 

hukum tata ruang dan lingkungan, tidak asal bangun saja apalagi sudah 

mempromosikan di berbagai media publik baik cetak dan elektronik. 

Walhi Jawa Barat menilai, proyek meikarta pasti akan mengubah bentang 

alam yang sangat luas, membutuhkan air dan energi yang cukup besar. 

Sehingga, ke depan akan memberikan dampak sosial dan lingkungan 
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yang besar bukan hanya bagi wilayah di Cikarang tapi juga ke wilayah 

lainnya di Kabupaten Bekasi. Wilayah Cikarang Selatan, Utara dan Timur 

adalah wilayah rawan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim 

kemarau. 

Mempertimbangkan hukum tata ruang dan lingkungan dampak sosial, 

ekonomi dan lingkungan di masa yang akan datang, maka Walhi Jawa 

Barat tidak setuju dengan pembangunan kota meikarta dan meminta 

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat menghentikan 

rencana pembangunan kota meikarta dan melakukan audit investigatif 

atas perizinan pembangunan kota baru Meikarta. "Kami, juga mendesak 

penghentian promosi meikarta yang dilakukan diberbagai media cetak 

dan elektronik, karena menyalahi aturan dan etika bisnis," demikian 

Dadan.[san] 

Sumber : http://hukum.rmol.co/read/2017/08/20/303735/Walhi:-

Proyek-Kota-Meikarta-Langgar-Hukum-Tata-Ruang-Dan-Lingkungan-

Hidup- 

 

Gambar 1 Lokasi Meikarta 
Sumber:http://www.jualhabis.com/wp-content/uploads/2017/01/orange_county_lokasi-

683x400.png 

 

 

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/20/303735/Walhi:-Proyek-Kota-Meikarta-Langgar-Hukum-Tata-Ruang-Dan-Lingkungan-Hidup-
http://hukum.rmol.co/read/2017/08/20/303735/Walhi:-Proyek-Kota-Meikarta-Langgar-Hukum-Tata-Ruang-Dan-Lingkungan-Hidup-
http://hukum.rmol.co/read/2017/08/20/303735/Walhi:-Proyek-Kota-Meikarta-Langgar-Hukum-Tata-Ruang-Dan-Lingkungan-Hidup-
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B. Rencana Tata Ruang Nasional, Daerah, dan Kawasan di 

Indonesia 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pemanfaatan 

wilayah/ruang bagi perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun 

daerah dan menjadi pedoman bagi proses pengendalian pemanfaatan 

wilayah/ruang sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia dilakukan secara 

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.  

RTRW tingkat kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW provinsi. 

Perencanaan RTRW ini diuraikan secara rinci dengan penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR). RTRW ini 

memiliki jangka waktu rencana pembangunan sampai sepuluh tahun dan 

setidaknya dikaji satu kali dalam lima tahun.  Rencana struktur ruang 

wilayah kabupaten/kota merupakan rencana sistem perkotaan dalam 

perencanaannya dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah satu 

dengan yang lainnya. 

RTRW Kota Wisata Batu Perlu Revisi ? 

Tak Sesuai dengan Kenyataan, Pemkot Batu Revisi Perda Tentang 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah 

Senin, 5 Juni 2017 19:57 

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemkot Batu akan merevisi kembali 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

Revisi tersebut guna menyesuaikan dengan keadaan Kota Batu saat ini 

yang dirasa sudah tidak sesuai dengan tatanan yang ada. 

Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastuktur 

dan Kewilayahan, Bappeda Kota Batu, Endro Wahjudi, mengatakan 

Perda RTRW saat ini di Kota Batu sudah banyak yang di luar tatanan. 
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"Terakhir kan tahun 2011 tentang RTRW itu. Saat ini banyak yang tidak 

sesuai dengan keadaan di Kota Batu, dan itu hampir semua aspek," kata 

Endro Wahjudi. Ia menyebutkan, semisal dalam aspek pemukiman. 

Dikatakannya, banyak pemukiman yang seharusnya dibangun tidak 

dilahan pertanian, namun dibangun didekat lahan pertanian. Sehingga 

menyebabkan lahan pertanian yang tergeser. Lalu juga ada tentang 

lingkungan hidup, banyak tatanan yang tidak menyesuaikan dengan 

keadaan lingkungan hidup di Kota Batu. 

"Meskipun direvisi, tetap mengutamakan dan mempertahankan sistem 

konservasi. Saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali. Sehingga 

saat direvisi nanti, RTRW ini jadi acuan utama," imbuh Endro. 

Ada juga nanti, ketika RTRW itu direvisi, maka penertiban dan izin 

mendirikan bangunan harus sesuai dengan Perda RTRW. Endro 

memberi contoh, saat ini sedang ada bangunan kampus yang dibangun 

di Junrejo. Hal tersebut yang akan dimasukkan ke dalam revisi RTRW 

yang baru. 

"Kalau di situ ada bangunan kampus, pasti ada pertumbuhan baru. 

Entah itu nanti pemukiman, atau toko-toko yang sekiranya dibutuhkan 

oleh mahasiswa," kata dia. 
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Gambar 2. Peta RTRW Agropolitan Kota Batu 
Sumber : https://www.google.co.id/DhttpFbalitjestro.litbang.pertanian.go.idkondisi-

tanaman-apel-di-kota-wisata-batu 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. UN 2016 

No Soal 

1 Pernyataan: 
1) Tingkat pendidikan 
2) Jumlah penduduk 
3) Jarak dua wilayah 
4) Mata pencaharian penduduk homogen 
Faktor yang menentukan kekuatan interaksi dua wilayah terdapat pada 
angka … . 
A. 1) dan 3) 
B. 1) dan 2) 
C. 2) dan 3) 
D. 2) dan 4) 
E. 3) dan 4) 
 

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui 

: 

1) Tingkat pendidikan 
2) Jumlah penduduk 
3) Jarak dua wilayah 
4) Mata pencaharian penduduk homogen 

Ditanyakan : Faktor yang menentukan kekuatan interaksi dua wilayah 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
kekuatan interaksi dua wilayah 
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No Soal 

2 Arah pengembangan kota sesuai gambar terjadi ke arah …. karena …. 

 
A. 1, wilayah pengembangan industri semen 
B. 2, daerah bisnis dengan kawasan permukiman 
C. 3, wilayah paling subur sebagai sumber hidup 
D. 4, wilayah potensial untuk perikanan 
E. 5, wilayah potensial untuk perkebunan 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : 
Gambaran sebuah wilayah dengan potensinya yang bisa 
berkembang 

Ditanyakan : Potensi perkembangan wilayah 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembang  
kota 
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No Soal 

3 Jumlah penduduk kota A adalah 4.000 orang, kota B adalah 1.000 orang. 
Jarak antara kota A ke B adalah 21 kilometer. Titik kilometer tempat 
pembangunan kompleks pertokoan terbaik menurut teori titik henti 
adalah…. 

A. 3 kilometer ke kota A 
B. 3 kilometer dari kota B 
C. 5 kilometer ke kota A 
D. 7 kilometer dari kota B 
E. 7 kilometer ke kota A 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menghitung (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Jumlah penduduk dan jarak antara 2 kota. 

Ditanyakan : Titik henti 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori titik henti 

 

 

B. UN 2017 

No Soal 

1 Daerah angka 4 dan 5 menurut teori konsentris seperti gambar 
menunjukkan ... . 

                         
A. kawasan pabrik dan pusat perdagangan 
B. pusat perdagangan dan daerah penyangga 
C. zona peukiman kelas menengah dan kelas elit 
D. permukiman kelas elit dan pusat perdagangan 
E. daerah penyangga dan permukiman kumuh 
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Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Gambar Teori Konsentris 

Ditanyakan : Faktor yang menentukan kekuatan interaksi dua wilayah 

Materi yang 
dibutuhkan : 

Teori Konsentris 

 

 

 

No Soal 

2 Pengembangan kota seperti  gambar akan lebih pesat pemekarannya  
kearah  ... karena ... . 

           
 

A. 1, udara masih sejuk 
B. 2, lahannya masih luas 
C. 3, harga tanah masih murah 
D. 4, daerah maritim 
E. 5, pusat aktivitas manusia 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : 
Gambaran sebuah wilayah dengan potensinya yang bisa 
berkembang 

Ditanyakan : Potensi perkembangan wilayah 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembang  
kota 
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No Soal 

3 Pernyataan : 
 (1) kaya dengan sumber daya alam 
 (2) sarana dan prasarana transportasi yang memadai 
 (3) kondisi iklim yang bervariasi 
 (4) sumberdaya manusia yang baik 
 (5) luas wulayah yang cukup 
 Faktor yang menentukan suatu wilayah dijadikan sebagai pusat 

pertumbuhan terdapat pada angka ... . 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1). (2), dan (4) 
C. (1), (3), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
E. (3), (4), dan (5) 

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : 
Faktor-faktor pusat yang mempengaruhi pusat 
pertumbuhan 

Ditanyakan : Faktor yang menentukan pusat pertumbuhan wilayah 

Materi yang 
dibutuhkan : 

Teori pusat pertumbuhan 
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No Soal 

4 Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa, kota B = 200.000 Jiwa. Sedangkan 
jarak kota A ke kota B = 60 km. Jika antara kota A dan Kota B didirikan 
rumah sakit, maka lokasi ideal yang tepat adalah ....  
 A. 10 km dari A 
 B. 10 km dari B 
 C. 20 km dari B 
 D. 25 km dari B 
 E. 40 km dari B 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menghitung (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Jumlah penduduk dan jarak antarkota 

Ditanyakan : Lokasi ideal 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
kekuatan interaksi dua wilayah 

C. UN 2018 

No Soal 

1 Jumlah penduduk di Kota A berjumlah 18.000 jiwa, penduduk Kota B 
berjumlah 2.000 jiwa. Jarak Kota A ke Kota B 20 km. Jika pemerintah 
membangun sekolah, lokasi yang paling baik berdasarkan titik henti 
adalah ... . 
 A.  4  km dari Kota A 
 B.  5  km dari Kota B 
 C. 10 km dari Kota A 
 D. 16 km dari Kota A 
 E. 18 km dari Kota B 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menghitung (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Jumlah penduduk dan jarak antara 2 kota. 

Ditanyakan : Titik henti 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori titik henti 
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No Soal 

2 Pernyataan : 
 (1) pusat kebudayaan 
 (2) sarana transportasi memadai 
 (3) banyaknya pengangguran 
 (4) tinginya kualitas penduduk 
 (5) kaya sumber daya alam 
 Faktor penyebab satu wilayah menjadi pusat pertumbuhan terdapat pada 
angka ... . 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (3), dan (5) 
D. (2), (4), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 
 

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Faktor pusat pertumbuhan 

Ditanyakan : Faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori pusat pertumbuhan 

 

 

No Soal 

3 Kota X surplus perangkat elektronik dan minus beras. Kota Y surplus 
beras dan minus perangkat elektronik. Interaksi kota X dan kota Y 
melemah dengan adanya kota Z yang surlus perangkat elektronik dan 
beras murah. Faktor interaksi antarkota tersebut menurut Edward Ullman 
adalah ... . 
A. saling membutuhkan 
B. saling intervensi 
C. kemampuan spasial 
D. perbedaan region 
E. perpindahan kemampuan 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menghitung (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  
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Diketahui : Kota X dan Kota Y 

Ditanyakan 
: 

Faktor interaksi antarkota tersebut menurut Edward 
Ullman 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori interaksi 

 

 

 

No Soal 

4 Wilayah angka 1 dan 5 seperti gambar teori konsentris difungsikan untuk 
...  . 

          
 

A. daerah pusat kegiatan dan permukiman kelas atas 
B. daerah pusat kegiatan dan permukiman kelas bawah 
C. permukiman kelas bawah dan permukiman kelas atas 
D. permukiman kelas atas dan daerah grosir 
E. permukiman kelas atas dan permukiman kelas menengah  

Identifikasi 

Level Kognitif : Mengidentifikasi (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam 
perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan 
kabupaten /kota  

Diketahui : Gambar teori Konsentris 

Ditanyakan : Identifikasi berdasarkan teori konsentris 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori konsentris 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A.  Aktifitas Pembelajaran 

Wilayah merupakan unit geografi dengan batas-batas spesifik, yang mana 

masing-masing komponen memiliki arti di dalam pendeskripsian 

perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Rustiadi  

membagi konsep-konsep wilayah menjadi lima meliputi : wilayah homogen, 

wilayah nodal, wilayah perencanaan/pengelolaan khusus, wilayah 

administratif-politis, dan wilayah pesisir. Fenomena geografis yang ada 

mendukung terjadinya pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan 

wilayah. 

Pusat Pertumbuhan Wilayah merupakan suatu magnet sebagai penarik dan 

juga pendorong perkembangan suatu wilayah yang dapat terbentuk secara 

alami atau terencana. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi timbulnya 

pusat pertumbuhan wilayah. Kelima faktor tersebut antara lain: faktor fisik, 

faktor pengambilan kebijakan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor 

sarana pendukung. Pusat pertumbuhan memiliki fungsi untuk pemerataan 

pembangunan diberbagai wilayah. Akan tetapi setiap pembangunan yang ada 

akan berdampak pada masalah lingkungan dan sosial-ekonomi yang ada. 

 

Pemerintah membentuk rencana tata ruang wilayah dikarenakan beberapa 

alasan. Alasan tersebut antara lain: perlu tersedianya lahan untuk 

kepentingan umum, ada faktor eksternal yang berdampak buruk akibat 

kegiatan manusia, informasi yang tidak jelas tentang pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat yang berpengaruh pada nilai kegunaan, kemampuan masing-

masing manusia berbeda dalam membeli lahan, menurut beberapa aktivis 

pemanfaatan lahan jangka pendek lebih penting daripada  jangka panjang. 

RTRW Nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan 

ruang wilayah negara. Selain itu juga digunakan sebagai dasar perencanaan 
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RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rencana struktur RTRW 

Nasional meliputi sistem wilayah pelayanan dan jaringan prasarana wilayah 

nasional yang mengintegrasikan wilayah nasional, sedangkan pada RTRW 

Prov rencana struktur berupa pada sistem perkotaan dalam wilayah provinsi 

yang berkaian dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya, dan 

rencana sistem prasarana wilayah dalam melayani kegiatan skala provinsi 

 

RTRW tingkat kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW provinsi. 

Perencanaan RTRW ini diuraikan secara rinci dengan penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR). RTRW ini 

memiliki jangka waktu rencana pembangunan sampai sepuluh tahun dan 

setidaknya dikaji satu kali dalam lima tahun.  Rencana struktur ruang 

wilayah kabupaten/kota merupakan rencana sistem perkotaan dalam 

perencanaannya dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah satu 

dengan yang lainnya. 

 

Aktivitas 1 

Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan 

tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah         

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran model kerja kelompok, peserta didik 

dapat menganalisis permasalahan Pusat Pertumbuhan Wilayah  
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Indikator Pencapaian kompetensi 

3.1.1 Mengevaluasi perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan 

kabupaten / kota 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten /kota  

1.1.3 Menganalisis konsep pertumbuhan wilayah dalam perencanaan 

tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 4 x 45 menit 

Bahan/alat/sumber 

1. Bahan    :  Peta masing-masing pulau Indonesia  

2. Alat        :  Kertas kalkir, pensil, spidol, penggaris, lembar jawaban 

3. Sumber :    - Atlas  

               - Buku Geografi XII edisi revisi. Arifin, Aji. 2016. Surakarta:   

                Mediatama 

 

Rincian Kegiatan / Petunjuk Kegiatan 

1. Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

2. Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

3. Setiap kelompok mengerjakan tema pembangunan yang berbeda       

sesuai koridor ekonomi yang telah dibagikan. 

4. Ambil kertas kalkir yang sudah disediakan. 

5. Lakukan deliniasi peta masing-masing kelompok sesuai dengan tema 

pada kertas kalkir. 

6. Lengkapi dengan atribut peta, meliputi titik ibukota provinsi dan  

     kabupaten/kota. 

7. Gunakan spidol warna merah atau biru untuk menggambarkan titik-

titik kegiatan sesuai dengan tema masing-masing kelompok. 

8. Buatlah tabel untuk menuliskan titik-titik kegiatan yang ada. 

9. Ambil lembar jawaban yang telah disediakan. 
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10. Bacalah pertanyaan pada LKPD ini, kemudian jawab         

pertanyaan pada lembar jawaban. 

11. Kumpukan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal         

kepada guru. 

 

Aktivitas 2 

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi  

3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah          

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat 

 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran model kerja kelompok, peserta didik dapat 

menganalisis permasalahan Pusat Pertumbuhan Wilayah  

 

Indikator Pencapaian kompetensi 

3.1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah dalam perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten /kota  

 

3.1.5  Menganalisis konsep pertumbuhan wilayah dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 4 x 45 menit 

Apa yang Saudara lakukan: 

1) Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

2) Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

3) Setiap kelompok membaca artikel yang sudah disediakan. 
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4) Kemudian lakukanlah analisis pada artikel tersebut sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan yaitu sub-bab RTRW. 

5) Gunakan buku paket atau media online sebagai sumber referensi dalam 

menganalisis. 

6) Ambil lembar observasi yang telah disediakan. 

7) Tuliskan hasil analisis kelompok yang telah kalian lakukan pada lembar 

observasi yang ada. 

8) Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil analisisnya 

pada kelompok lain. 

9) Kelompok lain dapat menanggapi hasil dari analisis kelompok yang 

tampil. 

10) Kumpulkan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal kepada guru. 

11) Perhatikan video dan penjelasan guru sebagai refleksi dari diskusi 

analisis artikel. https://www.youtube.com/watch?v=nQXxhiKJNwU 

 

Aktivitas 3 

Kompetensi Dasar 

4.1 Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah          

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat 

 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran model kerja kelompok, peserta didik dapat 

menganalisis permasalahan Pusat Pertumbuhan Wilayah  

 

Indikator Pencapaian kompetensi 

Menganalisis konsep pertumbuhan wilayah dalam perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Estimasi waktu aktivitas 

pembelajaran 4 x 45 menit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQXxhiKJNwU
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Bahan/alat/sumber 

Bahan  :  Artikel Revisi Perda RTRW Kota Batu 

Alat  :  Peralatan Tulis, lembar jawaban/lembar observasi 

Sumber  :http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/soal-

revisi-perda-rtrw-kota-batu-kepala-dinas-lingkungan- idup-

harus-seimbangkan-rth (Online)  

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/tak-

sesuai-dengan-kenyataan-pemkot-batu-revisi-perda-

tentang-rencana-tata-ruang-dan-wilayah (Online) 

http://www.lensaindonesia.com/2015/07/12/ubah-perda-

rtrw-dprd-kota-batu-diduga-terima-suap.html (Online) 

Geografi XII edisi revisi. Arifin, Aji. 2016. Surakarta: 

Mediatama 

Rincian Kegiatan / Petunjuk Kegiatan 

1) Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

2) Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

3) Setiap kelompok membaca artikel yang sudah disediakan. 

4) Pahami berita yang ada di artikel. 

5) Kemudian lakukanlah analisis pada artikel tersebut sesuai dengan 

materi yang telah disampaikan yaitu sub-bab RTRW. 

6) Gunakan buku paket atau media online sebagai sumber referensi 

dalam menganalisis. 

7) Sediakan kertas kosong untuk menuliskan hasil diskusi kelompok. 

8) Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar diskusi kelompok. 

9) Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. 

10) Kelompok lain dapat menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang 

tampil. 

11) Kumpulkan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal kepada 

guru. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/soal-revisi-perda-rtrw-kota-batu-kepala-dinas-lingkungan-%20idup-harus-seimbangkan-rth
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/soal-revisi-perda-rtrw-kota-batu-kepala-dinas-lingkungan-%20idup-harus-seimbangkan-rth
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/soal-revisi-perda-rtrw-kota-batu-kepala-dinas-lingkungan-%20idup-harus-seimbangkan-rth
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/tak-sesuai-dengan-kenyataan-pemkot-batu-revisi-perda-tentang-rencana-tata-ruang-dan-wilayah
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/tak-sesuai-dengan-kenyataan-pemkot-batu-revisi-perda-tentang-rencana-tata-ruang-dan-wilayah
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/05/tak-sesuai-dengan-kenyataan-pemkot-batu-revisi-perda-tentang-rencana-tata-ruang-dan-wilayah
http://www.lensaindonesia.com/2015/07/12/ubah-perda-rtrw-dprd-kota-batu-diduga-terima-suap.html
http://www.lensaindonesia.com/2015/07/12/ubah-perda-rtrw-dprd-kota-batu-diduga-terima-suap.html
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12) Perhatikan penjelasan guru sebagai refleksi dari diskusi. 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1  Konsep wilayah dan pewilayahan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah nasional 

 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 1 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas/Semester : XII/Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi Pokok : Konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan   

  tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan  
  kabupaten/kota 

Sub Tema  : Pusat Pertumbuhan Wilayah 
Tujuan                           : Menganalisis konsep pertumbuhan wilayah dalam  

  perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi,   
  dan   kabupaten/kota 

Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi. 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas. 

3. Rincian Kegiatan / Petunjuk Kegiatan 

a) Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

b) Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

c) Setiap kelompok mengerjakan tema pembangunan yang berbeda 

sesuai koridor ekonomi yang telah dibagikan. 

 Kelompok satu : Koridor Ekonomi Sumatra. 

Tema “ Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan 

Lumbung Energi Nasional”. 

 Kelompok dua : Koridor Ekonomi Jawa.  

Tema “ Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. 

 Kelompok tiga : Koridor Ekonomi Kalimantan.  
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Tema “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan 

Lumbung Energi Nasional”. 

 Kelompok empat : Koridor Ekonomi Sulawesi.  

Tema “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, 

Perkebunan, Perikanan, Minyak dan Pertambangan 

Nasional”. 

 Kelompok lima : Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara. 

Tema “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan 

Nasional.” 

 Kelompok enam : Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan 

Maluku.  

Tema “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, 

dan Pertambangan Nasional”. 

12. Ambil kertas kalkir yang sudah disediakan. 

13. Lakukan deliniasi peta masing-masing kelompok sesuai dengan tema 

pada kertas kalkir. 

14. Lengkapi dengan atribut peta, meliputi titik ibukota provinsi dan 

kabupaten/kota. 

15. Gunakan spidol warna merah atau biru untuk menggambarkan titik-

titik kegiatan sesuai dengan tema masing-masing kelompok. 

16. Buatlah tabel untuk menuliskan titik-titik kegiatan yang ada. 

17. Ambil lembar jawaban yang telah disediakan. 

18. Bacalah pertanyaan pada LKPD ini, kemudian jawab pertanyaan pada 

lembar jawaban. 

19. Kumpukan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal kepada 

guru. 

 

A. Pertanyaan  

a. Apa sajakah kegiatan pembangunan yang ada pada wilayah 

kelompok anda,  dan apakah sudah sesuai dengan tema?. 

b. Dari kelima konsep-konsep wilayah yang ada, manakah konsep 

wilayah yang paling berpengaruh terhadap pembangunan 

wilayah kelompok anda, berikan alasannya. 

c. Berdasarkan konsep dan fungsi pusat pertumbuhan, 

bagaimanakah kelima faktor yang ada mempengaruhi 

pembangunan wilayah tersebut?. 

d. Apakah pengaruh pembangunan yang ada terhadap wilayah 

kelompok anda?. 
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e. Apasajakah permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh 

wilayah kelompok anda?, sebutkan. 

LKPD 2  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Lembar Kerja  Peserta Didik 2 
 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas/Semester : XII/Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi Pokok : Konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan   

  tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan  
  kabupaten/kota 

Sub Tema  : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi 
Tujuan                           : Menganalisis konsep pertumbuhan wilayah dalam  

  perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi,    
  dan   kabupaten/kota 

Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi. 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas. 

3.  Rincian Kegiatan / Petunjuk Kegiatan 

1) Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

2) Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

3) Setiap kelompok membaca artikel yang sudah disediakan. 

4) Kemudian lakukanlah analisis pada artikel tersebut sesuai 

dengan materi yang telah disampaikan yaitu sub-bab RTRW. 

5) Gunakan buku paket atau media online sebagai sumber referensi 

dalam menganalisis. 

6) Ambil lembar observasi yang telah disediakan. 

7) Tuliskan hasil analisis kelompok yang telah kalian lakukan pada 

lembar observasi yang ada. 

8) Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

analisisnya pada kelompok lain. 

9) Kelompok lain dapat menanggapi hasil dari analisis kelompok 

yang tampil. 

10) Kumpulkan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal 

kepada guru. 
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11) Perhatikan video dan penjelasan guru sebagai refleksi dari 

diskusi analisis artikel. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQXxhiKJNwU  

LKPD 3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota /Kabupaten 

 

Lembar Kerja  Peserta Didik 3 
 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas/Semester : XI/Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi Pokok : Konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan   

  tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan  
  kabupaten/kota 

Sub tema                      : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota /Kabupaten 
Tujuan                           : Menganalisis Kualitas Penduduk dan Indeks  
                                           Pembangunan Manusia 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi. 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas. 

3. Rincian Kegiatan / Petunjuk Kegiatan 

 

1) Siapkan peralatan yang sudah dibawa dari rumah. 

2) Baca terlebih dahulu bagian pendahuluan dari LKPD. 

3) Setiap kelompok membaca artikel yang sudah disediakan. 

4) Pahami berita yang ada di artikel. 

5) Kemudian lakukanlah analisis pada artikel tersebut sesuai dengan 

materi yang telah disampaikan yaitu sub-bab RTRW. 

6) Gunakan buku paket atau media online sebagai sumber referensi 

dalam menganalisis. 

7) Sediakan kertas kosong untuk menuliskan hasil diskusi kelompok. 

8) Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar diskusi kelompok. 

9) Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya. 

10) Kelompok lain dapat menanggapi hasil dari diskusi kelompok 

https://www.youtube.com/watch?v=nQXxhiKJNwU
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yang tampil. 

11) Kumpulkan semua hasil kegiatan seperti urutan yang awal kepada 

guru. 

12) Perhatikan penjelasan guru sebagai refleksi dari diskusi. 

A.  Pertanyaan 

1. Berdasarkan pengamatan kalian,  lahan apa sajakah disekitar 

tempat tinggalmu  yang sudah beralih fungsi?. 

2. Bagaimanakah menurut  pendapat kelompok kalian, akibat yang 

akan terjadi apabila alih guna lahan tersebut dilakukan?. 

3. Menurut kalian lebih penting manakah antara ruang terbuka 

hijau (RTH) dengan fasilitas lainnya, seperti pembangunan 

kampus, tempat pariwisata, atau perumahan. Berikan alasannya. 

4. Seperti yang kalian ketahui, saat ini sedang di bangun Jatim Park 

3 yang lokasinya berada dekat dengan jalan raya Malang - Batu.  

Menurut kalian apakah dampak yang akan ditimbulkan apabila  

bangunan Jatim Park 3 tersebut sudah diresmikan? . 

5. Bagaimanakah sikap kalian dalam menyikapi pengalih fungsi 

lahan yang selama ini terjadi di Kota Batu?. 
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C. Bahan Bacaan 

Wilayah, Pewilayahan, dan Pertumbuhan Wilayah 

1. Konsep Wilayah 

Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antarbagiannya 

mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud 

dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit 

geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan 

fungsional  antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah 

Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/ 

pembangunan/development.  

Tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu:  

(1) pertumbuhan;  

(2) penguatan keterkaitan;  

(3) keberimbangan;  

(4) kemandirian; dan  

(5) keberlanjutan.  

 
Mas Sukoco (1985:45) mengungkapkan bahwa region dapat mempunyai 

bermacam-macam arti. Suatu wilayah atau region bukan hanya suatu unit 

geografis, namun boleh jadi suatu unit penggunaan lahan, unit permukiman, 

unit produksi, unit perdagangan, unit transportasi, atau unit komunikasi. 

Secara umum region/wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan 

bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya 

(Bintoro, 1979). Batasan tersebut sesuai dengan pendapat Fisher (1975), 

yang mengemukakan bahwa suatu konsep region memandang suatu daerah 

sebagai suatu wilayah/tata ruang yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang 

lebih sama (homogen) dan dengan segera dapat dibedakan dari daerah-

daerah lain bagi keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan 

kebijakan tertentu. 

Konsep region/wilayah berubah-ubah dan mengalami perkembangan, 

sehingga muncul beberapa pengertian wilayah yang kadang-kadang berbeda 

sebagai akibat proses klasifikasi yang berbeda pula, seperti: uniform region 

dan nodal region.  
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Namun pada prinsipnya region lebih dititikberatkan sebagai suatu wilayah 

yang mempunyai ciri-ciri keseragaman gejala internal (internal uniformity) 

yang membedakan wilayah yang bersangkutan dari wilayah lainnya. Ciri-ciri 

yang merupakan internal uniformity ini dapat berupa gejala fisik, seperti 

keseragaman vegetasi, keseragaman iklim, relief permukaan tanah atau yang 

lainnya. Dapat pula berupa gejala non fisik, seperti bentuk aktivitas dalam 

perekonomian, adat istiadat, bentuk pemerintahan, pola permukiman dan 

lain-lainnya. Region dengan dasar internal uniformity ini biasanya disebut 

dengan formal region. 

Di samping itu suatu region dapat juga dilihat sebagai bagian dari suatu 

sistem, yang lebih menekankan pada bagaimana suatu region saling 

berhubungan dengan region lain, dalam hal ini region tersebut disebut 

functional region, misalnya interaksi antara wilayah perkotaan sebagai pusat 

industri dan jasa dengan wilayah perdesaan sebagai penyedia sumber bahan 

mentah dan tenaga kerja bagi perkotaan. 

Karena sifatnya yang demikian maka formal region relatif bersifat statis, 

sedang functional region functional region lebih dinamis (Suparmat, 1989:1), 

hal ini wajar karena fungsi suatu wilayah dalam hubungannya dengan 

wilayah lain selalu berubah dan mengalami perkembangan. 

Dalam perkembangan selanjutnya dikenal pula istilah-istilah "sub region" 

atau "sub unit", dari masing-masing daerah atau region, misalnya daerah 

dataran banjir, daerah lereng gunung api, dan dataran pantai (Mas Sukoco, 

1985:45). 

 

2. Klasifikasi Wilayah 

Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang serupa 

dengan konsep wilayah, seperti: divisi, distrik, zone, realm, bentang lahan, 

dan lain-lainnya. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang 

mempunyai persamaan-persamaan tertentu, yang dapat dibedakan dari 

wilayah sekitarnya. Semula penggolongan wilayah hanya didasarkan pada 

ciri-ciri alamiah saja (natural feature), kemudian ditambah dengan suatu 
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kenampakan tunggal (single feature), seperti iklim, topografi, vegetasi, 

morfologi, dan lain-lainnya. 

Geographical Association (1937) mengaklasifikasikan wilayah sebagai 

berikut: 

a. Generic Region: yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang 

menekankan pada jenis wilayah, seperti iklim, topografi, vegetasi, dan 

fisiografi. Misalnya wilayah vegetasi, dalam hal ini lebih ditekankan 

kepada jenis perwilayahannya saja. 

b. Specific Region: yaitu merupakan wilayah tunggal, yang mempunyai 

ciri-ciri geografis tertentu/khusus terutama yang ditentukan oleh 

lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misalnya: (a) Wilayah Asia 

Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai kharakteristik 

geografis khusus, seperti lokasi, penduduk, bahasa, tradisi, iklim, dan 

lain-lainnya; (b) Wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB), merupakan 

wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu lokasinya di 

Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh waktu, berdasarkan garis 

bujur serta pertimbangan politis, sosial, ekonomi, aktivitas penduduk, 

dan budaya. 

c. Uniform Region: merupakan suatu wilayah yang didasarkan atas 

keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Contoh: 

wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan yakni adanya unsur 

petani dan lahan pertanian, dan kesamaan itu menjadi sifat yang 

dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah (Bintarto dan 

Surastopo, 1979). 

d. Nodal Region: merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-

pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara 

satu dengan yang lainnya. Contoh: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

sebagai kota yang cukup besar dan unik, mempunyai beberapa pusat 

kegiatan seperti pusat kebudayaan Jawa, pusat pendidikan, pusat 

perdagangan, pariwisata, industri kerajinan, dan lain-lainnya. Pusat-

pusat kegiatan tersebut satu sama lain dihubungkan dengan jaring-

jaring transportasi dan komunikasi yang membentuk suatu sistem 

keruangan dan kelingkungan yang terpadu sedemikian rupa sehingga 

membentuk suatu sistem kewilayahan. 
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3. Bentuk-bentuk Persekutuan Regional 

Berdasarkan beberapa kajian tentang perwilayahan dapat dikatakan bahwa 

suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam 

kenampakan yang khas, seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, 

tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan 

lain-lainnya dapat disebut sebagai suatu region. Klasifikasi semacam ini 

sangat berguna, baik bagi pengkajian ilmiah maupun untuk kepentingan 

praktis, terutama bagi para perencana regional sebagai suatu bidang kegiatan 

yang sangat vital. 

Atas dasar kajian tentang wilayah, maka muncul bentuk-bentuk persekutuan 

(perhimpunan)  regional, antara lain: 

a. Persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut, 

seperti: Blok  Barat, Blok Timur, dan Non Blok; 

b. Persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, seperti: Masyarakat 

Ekonomi Asean/MEA, Mashall Plan, Colombo Plan, OPEC, Pasaran 

Bersama Eropa (Europian Common Market/ECM), Masyarakat Ekonomi 

Eropa (MEE), Camecon (Council for Mutual Economic Assistance), Sela 

(Sistema Economico Latioamericano), Pasar Bebas Asia (AFTA), EEC 

(Europian Economic Community), dan EAC (East African Community); 

c. Persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial ekonomi budaya, 

seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), Kelompok Utara-Selatan, OAS 

(Organization of American States) dan lain-lainnya. 

Regionalisasi wilayah pembangunan dapat pula dijadikan suatu contoh 

sebagai suatu region (development region) yang dapat dijadikan dasar suatu 

perencanaan, misalnya ketika masa orde baru Indonesia masih mempunyai 

26 provinsi, dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan dan 4 (empat) 

wilayah pembangunan utama. 

4. Teori Perkembangan Wilayah 

Ada beberapa teori mengenai perkembangan wilayah yang sering digunakan 

sebagai model. Teori tersebut pada umumnya berasal dari tinjauan 

perkembangan ekonomi beberapa negara. Untuk mengelompokkan teori-

teori tersebut sangat sulit, karena banyak hal yang mempengaruhinya yang 

harus dipertimbangkan, seperti periode waktu teori tersebut lahir, pijakan 

yang digunakan tolok ukur, dan ide yang terkandung dalam teori tersebut. 
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Pada prinsipnya ada tiga kelompok teori, yakni:  

(1) Yang berasal dari mashab historis antara lain teori Friedrich List, 

Karl Bucher, dan W.W. Rostow; 

 (2) Dari mashab analitis antara lain teori Adam Smith, Harrod Domar, 

dan Solow Swan; dan  

(3) Merupakan gabungan dari mashab historis dengan mashab 

analitis, seperti teori Schumpeter dan lain-lain. Pada kesempatan 

ini tidak semua teori perkembangan wilayah dibahas, namun 

mudah-mudahan yang dibahas di sini dapat mewakili sejumlah 

teori-teori yang ada dan dapat memberikan wawasan tentang 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. 

5. Rencana Tata Ruang Nasional, Daerah, dan Kawasan di Indonesia 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pemanfaatan 

wilayah/ruang bagi perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun 

daerah dan menjadi pedoman bagi proses pengendalian pemanfaatan 

wilayah/ruang sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia dilakukan secara 

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.  

Upaya pemanfaatan wilayah/ruang bagi perencanaan pembangunan 

mencakup: 

a. Pemantapan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang yang 

merupakan perpaduan antara daratan, lautan, dan udara dalam satu 

rencana tata ruang nasional yang memasukkan kepentingan 

kesejahteraan rakyat dan kepentingan pertahanan keamanan, serta 

menjabarkannya ke dalam program pembangunan nasional dan 

daerah; 

b. Perpaduan rencana tata ruang wilayah antar daerah tingkat I dan 

rencana tata ruang daerah wilayah antardaerah tingkat II yang 

berbatasan atau yang mempunyai keterkaitan fungsi wilayah; 

c. Penyempurnaan rencana tata ruang wilayah daerah tingkat I dan 

tingkat II yang telah tersusun serta menjabarkannya ke dalam 

program pembangunan daerah; 
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d. Penyusunan rencana kawasan daerah terluar, tertinggal, dan 

terpencil, kawasan perbatasan Indonesia, kawasan pantai, kawasan 

perbatasan dengan negara lain, dan kawasan penting bagi 

pertahanan keamanan;  

e. Penataan kembali kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan 

cepat dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, seperti 

Jabodetabek, Gerbangkertosusila, Bandung Raya, Medan dan 

sekitarnya, serta Ujungpandang Makassar dan sekitarnya; Kawasan 

pertumbuhan Pulau Batam dan Pulau Bintan.  

Dalam skala antarnegara terjadi pemusatan di Bohai (Cina – Korea), 

Hongkong- Guangzhou, dan segitiga Sijori (Singapura-Johor-Riau).  

Di Indonesia pertumbuhan terpusat di sepanjang Sumatera (Medan-

Palembang), dan Jawa (Jakarta-Bandung-Semarang- Surabaya).  

Secara umum, fungsi pusat pertumbuhan adalah:  

 memudahkan koordinasi;  
 melihat perkembangan wilayah;  
 meratakan pembangunan di seluruh wilayah; 

 
f. Penataan kembali kawasan khusus, seperti kawasan perbatasan, 

Bopunjur, kawasan disekitar taman nasional; 

g. Penyempurnaan kriteria kriteria penentuan dan pengelolaan 

kawasan berfungsi lindung serta kawasan budi daya; 

h. Peningkatan kualitas aparatur penataan ruang. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik Pertumbuhan Wilayah merupakan topik yang muncul pada soal UN 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan hasil 

analisis PAMER UN, topik ini kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di 

lingkup Nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Pertumbuhan 

Wilayah. 

Saol UN 2016 

 1.     Pernyataan: 

1) Tingkat pendidikan 

2) Jumlah penduduk 

3) Jarak dua wilayah 

4) Mata pencaharian penduduk homogen 

Faktor yang menentukan kekuatan interaksi dua wilayah terdapat pada 

angka…. 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 2) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

E. 3) dan 4) 

Kunci Jawaban: C 

Pembahasan: 

Teori Gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika 

oleh Sir Issac Newton (1687). Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah 

benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik 

antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya 
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tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa 

benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 

kedua benda tersebut. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan 

oleh W.J. Reilly (1929), seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan 

interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil 

penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua 

wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah 

penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. 

 

2. Arah pengembangan kota sesuai gambar terjadi ke arah …. karena …. 

 

A. 1, wilayah pengembangan industri semen 

B. 2, daerah bisnis dengan kawasan permukiman 

C. 3, wilayah paling subur sebagai sumber hidup 

D. 4, wilayah potensial untuk perikanan 

E. 5, wilayah potensial untuk perkebunan 

 

Kunci Jawaban: B 

Pembahasan:  

 

Menurut Homer Hoyt pengembangan kota akan mengikuti pertumbuhan 

sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan 

transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota, daerah-daerah 

hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya 
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menggabung pada kota yang lebih besar, dan menggabungkan kota inti 

dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti. Sehingga 

pengembangan yang tepat menurut gambar adalah ke arah pemukiman 

yang digunakan untuk bisnis. 

 

3. Jumlah penduduk kota A adalah 4.000 orang, kota B adalah 1.000 orang. 

Jarak antara kota A ke B adalah 21 kilometer. Titik kilometer tempat 

pembangunan kompleks pertokoan terbaik menurut teori titik henti 

adalah…. 

A. 3 kilometer ke kota A 

B. 3 kilometer dari kota B 

C. 5 kilometer ke kota A 

D.7 kilometer dari kota B 

E. 7 kilometer ke kota A 

 

Kunci Jawaban: D 

Pembahasan:  

TH AB =
𝐷 (𝐴 − 𝐵)

1 + √𝑝𝐴/𝑝𝐵
 

 

TH AB =
21

1 + √4000/1000
 

 

TH AB =
21

1 + 2
 

 

TH AB = 7 

Jadi Titik Henti adalah 7 km dari kota yang penduduknya lebih sedikit, 

yaitu kota B 
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Soal UN 2017 

01.  Daerah angka 4 dan 5 menurut teori konsentris seperti gambar 

menunjukkan ... . 

                         

A.   kawasan pabrik dan pusat perdagangan 

B.   pusat perdagangan dan daerah penyangga 

C.   zona pemukiman kelas menengah dan kelas elit 

D.   permukiman kelas elit dan pusat perdagangan 

A. daerah penyangga dan permukiman kumuh 

 

Kunci: C 

 

Pembahasan: 

Model zona konsentrik atau Teori konsentris adalah teori mengenai 

perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal 

Amerika Serikat bernama Ernest Burgess berdasarkan hasil 

penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925. 

Burgess menyimpulkan bahwa wilayah perkotaan dapat dibagi menjadi 

enam zona: 

1. Pusat Daerah Kegiatan atau Central Business District(CBD):  

 Daerah yang dianggap sebagai pusat kegiatan bisnis, tempat - tempat 

dan pusat pertokoan, gedung, bank, dan pasar. 

2. Zona industri, yang terikat dengan pusat wilayah kegiatan. 

3. Zona transisi atau permukiman kelas rendah, merupakan tempat  

    tinggal para buruh yang menempati rumah susun. 
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4. Permukiman kelas menengah. 

5. Permukiman kelas tinggi. 

6. Wilayah pinggiran kota, ditandai dengan adanya penglaju. 

 

02. Pengembangan kota seperti  gambar akan lebih pesat pemekarannya  

       kearah  ... karena ... . 

           

A.   1, udara masih sejuk 

B.   2, lahannya masih luas 

C.   3, harga tanah masih murah 

D.   4, daerah maritim 

E.   5, pusat aktivitas manusia 

 

Kunci Jawaban: E 

Pembahasan: 

Menurut Homer Hoyt pengembangan kota akan mengikuti pertumbuhan 

sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan 

transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota, daerah-daerah 

hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya 

menggabung pada kota yang lebih besar, dan menggabungkan kota inti 

dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti. Sehingga 

pengembangan yang tepat menurut gambar adalah ke arah industri yang 

digunakan untuk pusat aktivitas manusia. 
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03.  Pernyataan : 

 (1) kaya dengan sumber daya alam 

 (2) sarana dan prasarana transportasi yang memadai 

 (3) kondisi iklim yang bervariasi 

 (4) sumberdaya manusia yang baik 

 (5) luas wilayah yang cukup 

 Faktor yang menentukan suatu wilayah dijadikan sebagai pusat 

pertumbuhan terdapat pada angka ... . 

A.  (1), (2), dan (3) 

B.  (1). (2), dan (4) 

C.  (1), (3), dan (5) 

D.  (2), (3), dan (4) 

E.  (3), (4), dan (5) 

 

Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

Syarat suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan adalah: 

a. Sumber daya lama mencukupi 

b. Sumber daya manusia baik 

c. Lokasi menguntungkan 

d. Transportasi baik 

e. Kondisi iklim nyaman 

f. Tata air bagus 

g. Kesuburan tanah tinggi 

 

04. Penduduk kota A = 5.000.000 jiwa, kota B = 200.000 Jiwa. Sedangkan 

jarak kota A ke kota B = 60 km. Jika antara kota A dan Kota B didirikan 

rumah sakit, maka lokasi ideal yang tepat adalah ... . 

 A. 10 km dari A 
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 B. 10 km dari B 

 C. 20 km dari B 

 D. 25 km dari B 

 E. 40 km dari B 

 

Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

 

TH AB =
𝐷 (𝐴 − 𝐵)

1 + √𝑝𝐴/𝑝𝐵
 

TH AB =
60

1 + √5.000.000/200.000
 

 

TH AB =
60

1 + 5
 

 

TH AB = 10 

Jadi Titik Henti adalah 10 km dari kota yang penduduknya lebih sedikit, 

yaitu kota B 

 

 Soal UN 2018 

01.  Jumlah penduduk di Kota A berjumlah 18.000 jiwa, penduduk Kota B 

berjumlah 2.000 jiwa. Jarak Kota A ke Kota B 20km. Jika pemerintah 

membangun sekolah, lokasi yang paling baik berdasarkan titik henti 

adalah ... . 

 A. 4  km dari Kota A 

 B. 5  km dari Kota B 

 C. 10km dari Kota A 

 D. 16km dari Kota A 

 E. 18km dari Kota B 
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Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

TH AB =
𝐷 (𝐴 − 𝐵)

1 + √𝑝𝐴/𝑝𝐵
 

 

TH AB =
20

1 + √18.000/2.000
 

 

TH AB =
20

1 + 3
 

 

TH AB = 5 

Jadi titik henti adalah 5 km dari kota yang penduduknya lebih sedikit, 

yaitu kota B 

 

02.  Pernyataan : 

 (1) pusat kebudayaan 

 (2) sarana transportasi memadai 

 (3) banyaknya pengangguran 

 (4) tinginya kualitas penduduk 

 (5) kaya sumber daya alam 

 Faktor penyebab satu wilayah menjadi pusat pertumbuhan terdapat 

pada angka ... . 

A.  (1), (2), dan (3) 

B.  (1), (2), dan (4) 

C.  (1), (3), dan (5) 

D.  (2), (4), dan (5) 

E.  (3), (4), dan (5) 
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Kunci Jawaban: D 

Pembahasan: 

Syarat suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan adalah: 

a. Sumber daya lama mencukupi 

b. Sumber daya manusia baik 

c. Lokasi menguntungkan 

d. Transportasi baik 

e. Kondisi iklim nyaman 

f. Tata air bagus 

g. Kesuburan tanah tinggi 

 

03. Kota X surplus perangkat elektronik dan minus beras. Kota Y surplus 

beras dan minus perangkat elektronik. Interaksi kota X dan kota Y 

melemah dengan adanya kota Z yang surlus perangkat elektronik dan 

beras murah. Faktor interaksi antarkota tersebut menurut Edward 

Ullman adalah ... . 

A.  saling membutuhkan 

B.  saling intervensi 

C.  kemampuan spasial 

D.  perbedaan region 

E.  perpindahan kemampuan 

 

Kunci Jawaban:B 

Pembahasan: 

Menurut Edward Ullman, ada 3 konsep atau faktor yang mempengaruhi 

interaksi antar wilayah, yaitu sebagai berikut: 

1. Komplementaritas merupakan hubungan saling melengkapi satu sama 

lain, merupakan suatu unsur yang mempengaruhi interaksi 
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keruangan. Permintaan dan penawaran suatu komoditas akan 

mendorong terciptanya hubungan keruangan, permintaan dan 

penawaran suatu komoditas akan mendorong terciptanya suatu 

hubungan saling melengkapi berbagai kebutuhan. 

2. Transferabilitas atau perpindahan mendorong terjadinya interaksi 

keruangan. Proses perpindahan manusia dan barang memerlukan 

biaya serta waktu. Jika transferebilitas mudah, arus komoditas akan 

semakin besar. 

3. Interverning opportunity atau kesempatan berintervensi di artikan 

sebagai adanya kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi 

kebutuhan wilayah lain karena adanya peristiwa yang menghambat 

interaksi antar wilayah. Hambatan tersebut dapat berupa bencana 

alam atau potensi sumber daya lain di wilayah tersebut. 

 

04. Wilayah angka 1 dan 5 seperti gambar teori konsentris difungsikan untuk 

... . 

          

A.  daerah pusat kegiatan dan permukiman kelas atas 

B.  daerah pusat kegiatan dan permukinman kelas bawah 

C.  permukiman klas bawah dan permukiman kelas atas 

D.  permukiman kelas atas dan daerah grosir 

E.  permukiman kelas atas dan permukiman kelas menengah 

 

Kunci Jawaban: A 

Pembahasan: 
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Teori sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak 

sebuah daerah atau kawasan yang terbagi menjadi:  

1. Sektor pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan- 

bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, pusat perbelanjaan serta 

sektor- sektor publik dan perputaran ekonomi lainnya. 

2. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Kawasan ini 

terdapat pabrik- pabrik kecil atau ringan dan juga toko- toko. 

3. Sektor kaum buruh atau kaum murba. Kawasan ini merupakan tempat 

tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Pemukiman ini 

mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di 

tempat- tempat yang menjadi pusat bisnis. 

4. Sektor madya wisma, yaitu tempat tinggal bagi para kaum menengah. 

5. Sekor adi wisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum 

elit, biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang 

tergolong HOTS. 

1. Jumlah penduduk kota X = 4.000.000 jiwa dan jumlah penduduk kota 

Y = 2.000.000 jiwa,   sedangkan jarak antar ke kota tersebut =  40 km, 

maka seorang pengusaha akan membangun usahanya sejauh ... .  

A. 16,5 km  dari Y 

B. 16,5 km  dari X 

C. 14,5 km  dari Y 

D. 14,5 km  dari X 

E. 23,5 km  dari Y  

2.  Perkembangan wilayah akan lebih pesat ke arah nomor... . 

 

 

 

 

A. pelabuhan karena merupakan daerah wisata 

B. semua arah karena semua fasilitas memadai  

C. perbukitan untuk menghindari pencemaran 

D. pelabuhan karena merupakan lahan mata pencaharian 

E. perbukitan karena udara sejuk untuk rekreasi 
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Jenis Sekolah  : SMA 
Kelas   : XII/IPS 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kompetensi Dasar 

Tabel 3 : Kisi-Kisi Soal  

3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 

Level 
Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.1 Memahami 
konsep wilayah 
dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota 
 

Wilayah 
dan 
Pertumbuh
an Wilayah 

Pertumbuhan 
Wilayah 

Disajikan 
data jumlah 
penduduk 
dan jarak 
antara 2 , 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
lokasi ideal 
berdasarkan 
teori titik 
henti 

1 L4 Pilihan 

Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Saiful Abubakar  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1Memahami 

konsep wilayah 

dan 

pewilayahan 

dalam 

perencanaan 

tata ruang 

wilayah 

nasional, 

provinsi, dan 

kabupaten/ kota 

 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

1. Jumlah penduduk kota X = 4.000.000 jiwa dan jumlah penduduk 

kota Y = 2.000.000 jiwa,   sedangkan jarak antar ke kota 

tersebut =  40 km, maka seorang pengusaha akan membangun 

usahanya sejauh ... .  

A. 16,5 km  dari Y 

B. 16,5 km  dari X 

C. 14,5 km  dari Y 

D. 14,5 km  dari X 

E. 23,5 km  dari Y 

LINGKUP MATERI 

Wilayah dan 

Pertumbuhan 

Wilayah  

MATERI 

Pertumbuhan 
Wilayah 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data 
jumlah penduduk 
dan jarak antara 2 , 
peserta didik dapat 
menentukan lokasi 
ideal berdasarkan 
teori titik henti 
 

 

√   

PAKET - … 
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Jenis Sekolah  : SMA 
Kelas   : XII/IPS 
Mata Pelajaran : Geografi 

 

Tabel 4. Kisi-kisi Soal 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.1 Memahami 
konsep wilayah 
dan 
pewilayahan 
dalam 
perencanaan 
tata ruang 
wilayah 
nasional, 
provinsi, dan 
kabupaten/ kota 
 

Wilayah 
dan 
Pertumbuh
an Wilayah 

Pertumbuhan 

Wilayah 

Disajikan 
artikel 
tentang 
pertumbuhan 
wilayah 
berkelanjutan
,  peserta 
didik dapat 
menganalisis 
strategi 
pembanguna
n di waktu 
mendatang 

2 L4 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII/IPS Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Saiful Abubakar  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1 Memahami 

konsep 

wilayah dan 

pewilayahan 

dalam 

perencanaa

n tata ruang 

wilayah 

nasional, 

provinsi, 

dan 

kabupaten/

kota 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

ARTIKEL 

Tumbuhnya Wilayah Metropolitan: Menuju Pembangunan 

Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan 

 

13 Agustus 2012 

Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan populasi 

urban terbesar di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Pada 

tahun 2010, tercatat 49.8 persen penduduk Indonesia 

bermukim di wilayah perkotaan. Laju urbanisasi yang begitu 

pesat ini membuka sejumlah peluang besar bagi Indonesia.  

Jika dikelola dengan baik, urbanisasi  berpotensi untuk : 

1) Meningkatkan produktivitas,  

2) Membuka peluang-peluang di bidang ekonomi,   

3) Serta dapat meningkatkan penghasilan penduduk 

perkotaan.  

Kota-kota besar pada umumnya lebih produktif dan 

kompetitif secara ekonomi dibandingkan  kota-kota kecil 

dan daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya 

fenomena pengelompokan yang dikenal sebagai aglomerasi. 

Dengan menggunakan metode Agglomeration Index, studi 

ini berhasil mengidentifikasi 44 area aglomerasi di 

Indonesia. Mayoritas area aglomerasi ini berada di pulau 

Jawa, Bali dan Sumatera.   

 

Pertanyaan: 

Perhatikan artikel diatas. 

Berdasarkan isi artikel tersebut, bagaimanakah strategi 

pengembangan wilayah berkelanjutan tentang ketimpangan 

aglomerasinya 

 

LINGKUP 
MATERI 
Wilayah dan 

Pertumbuhan 

Wilayah  

MATERI 

Pertumbuhan 
wilayah 

 

Kunci 
Jawaban 

 
INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan artikel 
tentang 
pertumbuhan 
wilayah 
berkelanjutan,  
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
strategi 
pembangunan 
di waktu 
mendatang 

√   

PAKET - … 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  

nanti dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik 
Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan 1=tidak 
menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, 
cara membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan 
dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami 
dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara dapat 
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit Negara Maju dan Berkembang ini disusun menjadi bagian sumber bahan 

ajar bagi guru untuk memahami materi di kelas XII. Melalui pembahasan 

kajian materi pada unit ini, guru dapat mempunyai dasar pengetahuan untuk 

melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

berfikir peserta didik. Materi ini bersifat aplikatif sehingga guru nantinya 

dapat menerapkannya dalam kehidupan pembelajaran di sekolah. 

Upaya memudahkan guru mempelajari konten dan menerapkan 

pembelajarannya di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar dan target 

kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan materi 

Negara maju dan berkembang. Beberapa soal-soal tes Ujian Nasional dan 

USBN yang sudah pernah diujikan sebagai acuan penyusunan soal yang 

sejenis. Deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran 

kepada peserta didiknya. Bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, 

maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. 

Komponen-komponen di unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru 

dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dengan efektif dan efisien. 
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Topik Negara Maju dan Berkembang yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas Karakteristik Negara Maju dan Berkembang; Klasifikasi Negara 

Maju dan Berkembang; Bentuk-bentuk Kerjasama Negara Maju dan 

Berkembang; Regionalisasi Kawasan Dunia berdasarkan Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi; Dampak Pasar Bebas terhadap Indonesia; Strategi Pembangunan 

Indonesia untuk menjadi Negara Maju.  

Selain itu, unit ini dilengkapi dengan lima LKPD, yaitu 1) Karakteristik 

Negara Maju dan Berkembang; 2) Klasifikasi Negara Maju dan Berkembang; 

3) Bentuk-bentuk Kerjasama Negara Maju dan Berkembang; 4) Regionalisasi 

kawasan Dunia berdasarkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi; 5) Dampak Pasar 

Bebas terhadap Indonesia. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XII: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.4 Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

1. Menganalisis karakteristik 
negara maju dalam konteks 
pasar bebas 

2. Menganalisis karakteristik 
negara berkembang dalam 
konteks pasar bebas 

XII 

4.4. Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang 
dilengkapi dengan peta, 
tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

1. Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram 

2. Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara berkembang dalam 
konteks pasar bebas yang 
dilengkapi dengan peta, 
tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

XII 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.4       Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

4.4      Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram 

IPK Pendukung: 

3.4.1 Mengindentifikasi karakteristik 
negara maju dan berkembang  

3.4.2 Mengklasifikasikan negara maju 
dan negara berkembang 

3.4.3 Menentukan contoh negara maju 
dan negara berkembang 

3.4.4 Menguraikan faktor terjadinya 
kerjasama antarnegara 

3.4.5 Menentukan bentuk-bentuk 
kerja sama antar negara  

IPK Pendukung: 

4.4.1 Mengumpulkan  informasi data 
tentang interaksi Indonesia 
dengan negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

IPK Kunci: 
3.4.6 Menganalisis karakteristik 

negara maju dalam konteks 
pasar bebas  

3.4.7 Menganalisis karakteristik 
negara berkembang dalam 
konteks pasar bebas  

3.4.8 Menganalisis regionalisasi 
kawasan dunia berdasarkan 
pusat pertumbuhan ekonomi 

IPK Kunci: 
4.4.2 Membuat makalah tentang 

interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram 

IPK Pengayaan: 

3.4.9 Membandingkan bentuk 
kerjasama Negara maju dan 
berkembang di dunia 

3.4.10 Mengkritik strategi 
pembangunan Indonesia untuk 
menjadi Negara maju 

IPK Pengayaan: 

4.4.3 Membuat artikel strategi 
pembangunan Indonesia untuk 
menjadi Negara maju 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Kuota Haji dan Umroh 

Indonesia mendapatkan kuota tambahan bagai masyarakat Indonesia untuk 

menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. Penambahan 10.000 orang 

sehingga di tahun ini menjadi 231.000 dari tahun 2017 dan 2018. 

Keberhasilan penambahan dari bentuk diplomasi dan kerjasama antara 

pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 1 Kuota Haji Indonesia 2010-2018 

Sumber: http://indonesiabaik.id 

Faktor kerjasama bilateral kedua belah pihak didukung karena bersama-

sama tergabung di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang mempengaruhi 

setiap kebijakan yang ada. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di 

http://indonesiabaik.id/
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dunia mendapatkan perlakuan khusus dari Arab Saudi dalam bentuk 

kerjasama beberapa bidang termasuk untuk haji.  

B. Transportasi Internasional 

Setiap negara mempunyai perundang-undangan tentang jalur transportasi 

udara, air dan darat. Aturan jalur transporasti internasional pada suatu 

negara akan diberlakukan berbeda-beda tergantung pada kesepakatan dan 

kerjasama yang dibangun antar negara. Perlakukan khusus diberikan oleh 

maskapai suatu negara jika kesepakatan terpenuhi dan tidak melanggar 

aturan transportasi internasional.  

Maskapai penerbangan Arab Saudi yang berada di Bandara Internasional 

Soekarno Hatta menunjukan adanya jalinan kerjasama pada bidang 

transportasi. Keberadaan ini bisa dilakukan karena ada nota kesepahaman 

telah dibangun dan dikembangkan untuk kemajuan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Pesawat Udara Arab Saudi di Bandara Soekarno Hatta 
Sumber: https://today.line.me/ 

https://today.line.me/
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Maskapai penerbangan di negara Arab Saudi bekerjasama dengan Indonesia 

untuk proses perjalanan pengangukatn jamaah yang akan menunaikan 

ibadah haji dan umroh. Selama ini, beberapa maskapai Indonesia harus 

melakukan transit ke Malaysia ataupun Sri Langka untuk berganti maskapai 

penerbangan. Selanjutnya berganti maskapai penerbangan untuk 

melanjutkan perjalannya. Melalui kesepakatan bersama, antara Indonesia 

dan Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, 

Kementerian Perhubungan maka maskapai yang mengangkut jamaah haji 

dan umroh tak perlu lagi transit ke bandara Kuala Lumpur atau Kolombo 

sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan jamaah.  

Inilah contoh bentuk kerjasama bilateral yang saling menguntungkan karena 

dapat meningkatkan devisa negara bagi kedua belah pihak dengan tidak 

melanggar kedaulatan suatu negara. Melalui sistem ini maka jarak, waktu 

tempuh serta biaya dapat dikurangi sehingga manfaat dapat dirasakan bagi 

negara-negara yang melakukan kerjasama.  

C. Ekspor dan Impor 

Potensi Sumberdaya Alam yang dimiliki suatu negara sangat berbeda-beda. 

Faktor kebutuhan untuk memenuhi dalam negeri, maka perdagangan 

internasional dijalin sehingga kebutuhan yang ada terpenuhi. Kebutuhan dan 

komoditas tertentu seperti minyak bumi, gas dan non migas harus disediakan 

oleh negara atau kawasan tertentu. Faktor perbedaan ketersedian SDA 

ataupun kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi faktor penting 

munculnya bentuk kerjasama disuatu bidang.  

Bidang perdagangan ekspor dan impor sebagai keharusan bagi suatu 

negara maju dan berkembang untuk melakukan peningkatan pemenuhan 

kebutuhan masyarakatnya. Ekspor dan impor pada komoditas migas dan non 

migas akan berpengaruh tingkat pendapatan/pengeluaran suatu negara.  
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Semakin besar ekspor dan jenis komoditasnya maka menunjukan tingkat 

kemajuan negara tersebut untuk memberikan keuntungan bagi negaranya.  

Perdagangan ekspor dan impor berhubungan dengan kebijakan ekonomi 

suatu negara. Semakin banyak kerjasama yang dibangun antar negara di 

kawasan atau luar kawasan sebagai indikator tingkat kemajuan negara 

tersebut. Indonesia sebagai negara pengekspor juga menjadi pengimport 

yang dibutuhkan. Impor Nonmigas Indonesia  tahun 2016-2017 dapat dilihat 

dari gambar dibawah ini.  

 

Gambar 3 Impor Nonmigas Menurut Negara Asal Barang Utama 
Sumber: https://indoforwarding.com/perkembangan-impor-indonesia-hingga-2018/ 

Berdasarkan gambar tabel di atas, menunjukan bahwa Indonesia tidak bisa 

sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya untuk menjadi negara maju 

dari posisinya saat ini sebagai negara berkembang. Meningkatkan 

https://indoforwarding.com/perkembangan-impor-indonesia-hingga-2018/
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pertumbuhan di pasar bebas dibutuhkan jalinan kerjasama internasional 

negara maju dan berkembang yang saling menguntukan.  

D. Relokasi Industri 

Kerjasama dengan negara maju bagi Indonesia sangat menguntungkan 

terutama di kawasan Benua Asia. Pembangunan PLTA Paritohan di Sumatera 

Utara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk indurstri peleburan 

alumunium pada PT. Inalum di Kabupaten Batubara. Sumber daya alam 

perairan di Danau Toba dan Sungai Asahan dengan debit air yang besar 

menjadi modal untuk membangun PLTA. Kerjasama bertahun-tahun sejak 

1969 meningkatkan devisa negara bagi Indonesia karena alumunium itu 

menjadi komoditas ekspor ke Jepang dan beberapa negara lainnya.  

Gambar 4. Bendungan PLTA Sigura-gura yang dibangun oleh Jepang di Indonesia 

Sumber: https://www.twisata.com/objek-wisata-air-terjun-sigura-gura-air-terjun-tertinggi-di-
indonesia/ 

 

Manfaat timbal baliknya bagi Indonesia di bidang pendidikan. Melalui 

program peningkatan kualitas Sumber daya manusia melalui beasiswa 

mahasiswa untuk menimba ilmu di beberapa perguruan tinggi Jepang. Sistem 

pendidikan menguntungkan bagi kedua negara karena peningkatan IPM 

https://www.twisata.com/objek-wisata-air-terjun-sigura-gura-air-terjun-tertinggi-di-indonesia/
https://www.twisata.com/objek-wisata-air-terjun-sigura-gura-air-terjun-tertinggi-di-indonesia/
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(Indeks Pembangunan Manusia) dan tenaga kerja terpenuhi. Berbagai 

kerjasama bidang lain dilakukan antara Indonesia-Jepang seperti 

pembangunan manufaktur industri Jepang di wilayah Indonesia. Relokasi 

Industri seperti pabrik-pabrik perusahaan Jepang untuk memproduksi 

produk elektronik dan otomotif tersebar di wilayah Indonesia. Keuntungan 

bagi Jepang diantaranya menjadikan Indonesia sebagai pasar produk-

produknya.  

E. Perdagangan Bebas 

ASEAN sebagai wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) memberikan keluasaan perdagangan bebas kepada komoditas 

unggulan setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional 

khususnya sesama anggota ASEAN.  

 

 

 

 
 

Gambar 5. Logo AFTA 
Sumber: http://asean.org 

 

Perdagangan bebas berpengaruh pada pertumbuhan industri baru antar 

negara di beberapa wilayah Indonesia seperti Batam dan wilayah lainnya. 

Perlakukan pabean, visa dan berbagai kebijakan dapat meningkatkan 

mobilitas penduduk untuk bertransaksi secara internasional di bidang 

perbankan dan industri.  

http://medan.tribunnews.com/
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal Ujian Nasional 2017 

Berikut ini contoh soal-soal UN disajikan sebagai sarana berlatih bagi peserta 

didik dapat menyelesaikannya. Soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika 

Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada karaktertik, klasifikasi, 

bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang serta regionalisasi 

kawasan di dunia berdasarkan pusat pertumbuhan.  

No Soal 

49 Negara-negara maju pada huruf X, Y, dan Z seperti gambar adalah …. 

 

 
 

 

A. Amerika Serikat, Portugal, dan Korea Utara 

B. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang 

C. Amerika Serikat, Belanda, dan Taiwan 

D. Kanada, Inggris, dan Korea Selatan 

E. Belanda, Portugal, dan Jepang 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 – Menentukan 

Indikator yang : 
Menentukan contoh Negara maju dan Negara 

berkembang 
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bersesuaian 

Diketahui : Peta dunia 

Ditanyakan : Negara maju X, Y, dan Z pada peta dunia 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Contoh negara maju dan negara berkemang 

  

B. Soal Ujian Nasional 2016 

No Soal 

50 Ciri-ciri suatu negara: 

(1) Komoditas ekspor dari sektor primer; 

(2) Laju pertumbuhan penduduk tinggi; 

(3) Angka harapan hidup tinggi; 

(4) Ketergantungan import dari produk industri; 

(5) Mata pecaharian umumnya di sektor industri; 

 

Karakteristik negara berkembang terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 - Menentukan 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Mengindentifikasi karakteristik negara maju dan 
berkembang 

Diketahui : Karakteristik negara maju dan negara berkembang 

Ditanyakan : Karakteristik negara berkembang 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Karakteristik negara maju dan negara berkembang 

 

 



Unit Pembelajaran 

Negara Maju dan  Berkembang 
 

 
 229 

BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran pada unit 1 terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran. 

Pada unit ini Saudara akan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini, 

diharapkan Saudara dapat mengananalisis mengenai Negara Maju dan 

Berkembang. 

 

Aktivitas 1 

Tumbuh dan majunya sebuah  negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor alam bukan menjadi faktor utama dalam sebuah perubahan. Sumber 

daya manusia dan teknologi menjadi faktor penting di dunia menjadikan 

sebuah negara dikarakteristikan menjadi negara maju dan berkembang. Ada 

parameter sebuah negara di dunia ini diklasifikasikan sebagai negara maju 

dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga Saudara 

dapat mudah menganalisis negara maju dan negara berkembang dalam 

konteks pasar bebas.  

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam 

konteks pasar bebas  
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4.4 Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan 

negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan 

peta, tabel, grafik, dan/atau diagram 

Pada aktivitas pertemuan 1, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk mengkaji negara maju dan negara berkembang 

dengan menyelesaikan sesuai petunjuk dan langkah penyelesaian berikut.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.1 Mengindentifikasi karakteristik negara maju dan berkembang  

3.4.2 Mengklasifikasikan negara maju dan negara berkembang 

3.4.3 Menentukan contoh negara maju dan negara berkembang 

3.4.6 Menganalisis karakteristik negara maju dalam konteks pasar bebas  

3.4.7 Menganalisis karakteristik negara berkembang dalam konteks pasar 

bebas  

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam 

konteks pasar bebas.  

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4  x 45 menit 

 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Peta negara maju dan negara berkembang 

2. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

3. Stabilo/pensil berwarna 
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Saudara akan melakukan: 

a. Saudara mengorganisir pembentukan kelompok beranggotakan 4-6 

orang dengan menghitung 1-6 dan kembali keperhitungan awal; 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis untuk melakukan pengamatan sebagai 

stimulus pembelajaran; 

c. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenal negara-

negara di dunia melalui  peta, gambar, dan/atau video tentang sosial, 

budaya,  teknologi, industri dan kegiatan penduduknya yang menarik dan 

unik yang ditayangkan dan/atau ditampilkan kepada setiap 

kelompoknya. 

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan);  

d. Saudara memandu jalannya curah pendapat (brainstorming) saat 

pembelajaran tentang kehidupan penduduk diberbagai negara apa yang 

sudah diamati peserta didik secara berkelompok; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 1 dan 2 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 1 dan 2, kelompok melakukan indentifikasi masalah apa 

yang diamati dengan peta, gambar, dan/atau video berbeda dari stimulus. 

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah);  

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari objek yang diamati dan berbagai 

sumber terkait melalui buku dan tautan sebagai referensi/sumber data 

lainna.  

Data Collection (Pengumpulan Data);  

h. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber/referensi diolah sesuai 

konsep dengan memperhatikan langkah dan petunjuk yang ada di LKPD 

untuk mencapati indikator pencapaian kompetensi pembelajaran.  

Data Processing (Pengolahan Data);  
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i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi bukti pembenaran 

fakta dengan konsep yang ada tentang karakteristik, klasifikasi dan 

contoh negara maju  dan negara berkembang. Pembuktian dituangkan 

pada LKPD 1 dan 2.  

Verification (Pembuktian);  

j. Setiap kelompok menyampaikan hasil kerja kelompok LKPD 1 dan 2 

melalui diskusi dan presentasi masing-masing kelompok yang dipandu 

Saudara 

k. Saudara memfasilitasi diskusi bersama dengan peserta didik pada contoh 

soal UNBK/UNKP untuk dibahas bersama sebagai bagian pembuktian 

tentang ketepatan dan kebenaran tentang karakteristik, klasifikasi, dan 

contoh negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. 

l. Bersama dengan peserta didik, Saudara melakukan penarikan kesimpulan 

dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, 

pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang 

diberikan setiap kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan 

tulis sehingga bisa dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik 

masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 

 

 

Aktivitas 2 

Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi 

sangat penting bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu kwasan 

dapat dilihat dari peningkatan hasil produksi (output) dalam tingkatan nyata 

ekonomi, yang diukur melalui angka perubahan hasil produksi setiap 

tahunnya dalam jangka yang panjang. Faktor-faktor yang  mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara di suatu kawasan. Untuk meningkatan 
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pertumbuhan ekonomi maka dibangun kerjasa dengan negara atau pihak 

internasional. Kerjasama antara atau/dan sesama negara maju atau negara 

berkembang akan terjadi interaksi dan kerjasama yang saling 

menguntungkan kedua atau beberapa pihak negara. Berbagai bentuk 

kerjasama dilakukan untuk memajukan negaranya dengan menjalin 

kerjasama di beberapa bidang untuk mengembangkan potensi ataupun untuk 

memenuhi kebutuhan bangsa dan negaranya. Jalinan kerjasama bisa 

dilakukan oleh faktor kesamaan ataupun perbedaan di regional atau diluar 

regionalnya dalam konteks pasar bebas.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga dapat mudah 

menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan 

ekonomi pada negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar 

bebas.  

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam 

konteks pasar bebas  

4.4 Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan 

negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan 

peta, tabel, grafik, dan/atau diagram 

Pada aktivitas pertemuan 2, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk mengkaji negara maju dan negara berkembang 

dengan menyelesaikan sesuai petunjuk dan langkah penyelesaian berikut.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.4 Menguraikan faktor-faktor terjadinya bentuk kerja sama antar Negara 

Maju dan Bberkembang di dunia 

3.4.5 Menentukan bentuk-bentuk kerja sama antara Negara Maju dan 

Berkembang di dunia 
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3.4.8 Menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan  pusat pertumbuhan 

ekonomi  

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

menentukan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang 

di dunia serta menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4 x 45 menit 

 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Peta negara maju dan negara berkembang 

2. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

3. Stabilo/pensil berwarna 

Saudara akan melakukan aktivitas pembelajaran: 

a. Saudara mengorganisir pembentukan kelompok dengan pengundian dari 

potogan kertas kecil yang digulung berisi angka-angka 1 sampai dengan 6 

sebagai dasar pembentukan kelompok 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis untuk melakukan pengamatan terhadap 

stimulus pembelajaran; 

c. Membimbing untuk mengarahkan peserta didik untuk mengamati peta, 

gambar, dan/atau video tentang bentuk-bentuk kerjasama bilateral, 

multilateral di dunia seperti ASEAN, PBB, OPEC, Indonesia-Arab Saudi 

dan lain-lain melalui tayangan di layar slide proyektor atau gambar hasil 

cetakan 

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan);  

d. Saudara memandu jalannya curah pendapat (brainstorming) saat 

pembelajaran tentang contoh bentuk-bentuk kerjasama yang disajikan 
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dan regionalisasi kawasan pertumbuhan ekonomi dunia yang diamati 

peserta didik secara berkelompok; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 3 dan 4 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 3 dan 4, kelompok melakukan menentukan dan analisis 

sesuai indikator pencapaian kompetensi yang diamati melalui peta, 

gambar, dan/atau video berbeda dari stimulus.  

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah);  

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan buku dan 

tautan sebagai referensi/sumber tentang bentuk-bentuk kerjasama 

negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas serta 

regioalisasi kawasan berdasarkan pusat pertumbuhan dunia.  

Data Collection (Pengumpulan Data);  

h. Membimbing peserta didik untuk mengolah data yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber/referensi diolah sesuai konsep dengan memperhatikan 

langkah dan petunjuk yang ada di LKPD untuk mencapati indikator 

pencapaian kompetensi pembelajaran.  

Data Processing (Pengolahan Data);  

i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi bukti pembenaran 

fakta sesuai konsep/teori bentuk kerjasama negara maju dan negara 

berkembang, dan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan 

ekonomi. Pembuktian dituangkan pada LKPD 3 dan 4.  

Verification (Pembuktian);  

j. Saudara untuk memfasilitasi diskusi memecahkan masalah bersama 

dengan peserta didik untuk memecahka soal HOTS untuk dibahas 

bersama sebagai bagian pembuktian tentang ketepatan dan kebenaran 

tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang serta 

regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 236 

k. Bersama dengan peserta didik, Saudara melakukan penarikan kesimpulan 

dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, 

pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang 

diberikan setiap kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan 

tulis sehingga bisa dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik 

masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 

 

Aktivitas 3 

Bentuk kerjasama secara internasional berbeda-beda sesuai dengan latar 

belakang dan tujuan masing-masing bagi Negara Maju dan Berkembang. 

Strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi Negara maju dibutuhkan 

langkah untuk mencapainya. Interaksi Indonesia dengan negara maju dan 

negara berkembang dalam konteks pasar bebas memiliki yang dibutuhkan 

bangsa ini menjadi negara yang maju dalam setiap bidangnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga dapat 

membandingkan bentuk kerjasama negara maju dan berkembang yang ada 

didunia, interaksinya serta dapat mengkritisi strategi pembangunan 

Indonesia untuk menjadi negara maju dengan membuat artikel sesuai 

petunjuk pada LKPD 5  

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis karakteristik Negara Maju dan Berkembang dalam konteks 

pasar bebas  

4.4 Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan 

negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan 

peta, tabel, grafik, dan/atau diagram 
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Pada aktivitas pertemuan 3, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk membandingkan, mengkritisi serta membuat 

makalah yang sesuai petunjuk dan langkah penyelesaiannya.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.9 Mengkritik strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi Negara 

maju 

4.4.1 Mengumpulkan  informasi data tentang interaksi Indonesia dengan 

negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas 

4.4.2 Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju 

dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi 

dengan peta, tabel, grafik, dan/atau diagram 

4.4.3 Membuat artikel strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi 

Negara maju 

 

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

membandingkan bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di 

dunia dalam konteks pasar bebas, interaksi kerjasama dan strategi 

pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. 

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4 x 45 menit 

 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Peta negara maju dan negara berkembang 

2. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

3. Stabilo/pensil berwarna 
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Saudara akan melakukan aktivitas pembelajaran: 

a. Saudara akan mengorganisir pembentukan kelompok berdasarkan 

jumlah peserta didik yang memiliki laptop sehingga mudah untuk 

menyelesaikan penyelesaian LKPD 5 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis, laptop untuk melakukan pembuatan 

artikel sesuai Indikator Pencapaian Kompetensi; 

c. Membimbing untuk mengarahkan peserta didik secara berkelompok 

untuk mengamati video tentang Intekrasi Indonesia dalam bentuk 

kerjasama dengan negara maju dan negara berkembang lainnya dalam 

konteks pasar bebas;  

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan) 

d. Saudara memandu jalannya diskusi dan curah pendapat (brainstorming) 

saat pembelajaran tentang interaksi Indonesia dalam bentuk kerjasama 

negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang 

dijalani selama ini dilaksanakan yang akan dikaitkan dengan stratagi 

pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 5 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 5, kelompok, Saudara mengarahkan peserta didik untuk 

bisa membandingkan bentuk kerjasama negara maju dan negara 

berkembang dalam konteks pasar bebas serta strategi pembangunan 

Indonesia menjadi negara maju; 

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah) 

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan buku dan 

tautan sebagai referensi/sumber tentang membandingkan bentuk-bentuk 

kerjasama Negara Maju dan Berkembangdalam konteks pasar bebas yang 

dijalani Indonesia serta strategi pembangunan Indonesia menjadi negara 

maju; 
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Data Collection (Pengumpulan Data) 

h. Membimbing peserta didik untuk mengolah data yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber/referensi diolah sesuai konsep dengan memperhatikan 

langkah dan petunjuk yang ada di LKPD untuk mencapati indikator 

pencapaian kompetensi pembelajaran; 

Data Processing (Pengolahan Data) 

i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi bukti pembenaran 

fakta sesuai konsep/teori dengan membandingkan bentuk kerjasama 

negara maju dan negara berkembang, dan interaksi pembangunan 

Indonesia menjadi negara maju.  Pembuktian dituangkan pada LKPD 5.  

Verification (Pembuktian);  

j. Saudara memfasilitasi diskusi memecahkan masalah bersama dengan 

peserta didik untuk memecahkan masalah pada soal HOTS kasus yang 

disajikan pada LKPD 

k. Bersama dengan peserta didik, Saudara melakukan penarikan kesimpulan 

dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, 

pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang 

diberikan setiap kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan 

tulis sehingga bisa dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik 

masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Terdapat lima LKPD yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yaitu: 1) 

Karakteristik Negara Maju dan Berkembang; 2)  Klasifikasi dan Contoh 

Negara Maju dan Berkembang; 3) Regionalisasi Regionalisasi Kawasan Dunia 

Berdasarkan  Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan 4) Bentuk-bentuk Kerja 

Sama Negara Maju dan Berkembang di Dunia; dam 5) Strategi Pembangunan 

Indonesia untuk Menjadi Negara Maju. 

LKPD 1: Karakteristik Negara Maju dan Berkembang 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

mengidentifikasi karakteristk Negara Maju dan Berkembang sesuai dengan 

prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas / Semester : XII / Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi : Karakteristik Negara Maju dan Berkembang 
Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu mengindentifikasi 
karakteristik negara maju dan berkembang 

 

Prosedur/Petunjuk
Kerja 

1. Baca tautan dari bahan bacaan dan video di bawah 
ini sebagai sumber bacaan dan referensi untuk 
menyelesaikan kegiatan 2 dan 3 

2. Saudara identifikasi karakteristik Negara Maju dan 
Berkembang dari beberapa indikator (hal. 2) dari 
tabel yang tersedia (Kegiatan 1) 

3. Susun karakteristik Negara Maju dan Berkembang 
melalui video (hal. 3) dan/atau gambar (hal.4-5) 
(Kegiatan 2) 
 
 
 

Alat/Bahan/ 
Sumber 

Alat   :  
Alat tulis 
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Bahan Bacaan  
 https://blog.ruangguru.com/karakteristik-negara-maju-

dan-berkembang 
 http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi 

9vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x 
https://salamadian.com/negara-maju-negara-

berkembang/ 
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-

contoh-negara-maju-dan.html 
http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-

dan-berkembang/ 
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-

dan-berkembang-beserta-contoh/ 
 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=E8yZIUMVGfc 
https://www.youtube.com/watch?v=-3FSDQUN2DI 
https://www.youtube.com/watch?v=RW4YkjrYm88 
Sumber: - 

Kegiatan 

Kegiatan 1 
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http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi%209vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x
http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi%209vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x
https://salamadian.com/negara-maju-negara-berkembang/
https://salamadian.com/negara-maju-negara-berkembang/
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-contoh-negara-maju-dan.html
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-contoh-negara-maju-dan.html
http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-dan-berkembang/
http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-dan-berkembang/
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang-beserta-contoh/
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang-beserta-contoh/
https://www.youtube.com/watch?v=E8yZIUMVGfc
https://www.youtube.com/watch?v=-3FSDQUN2DI
https://www.youtube.com/watch?v=RW4YkjrYm88
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Kegiatan 2-A 

Menganalisis karakteristik Negara Maju dan 
Berkembang melalui tayangan video  dibawah ini*): 

1. Negara Maju tidak memiliki SDA 
(https://www.youtube.com/watch?v=1meZjNkZPgE) 

2. Finlandia, Negara Impian yang terlalu Maju 
(https://www.youtube.com/watch?v=EanBzDl7PQU) 

3. 10 Negara Paling Miskin 
       (https://www.youtube.com/watch?v=fVSRfSCPY-E) 

NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) LK 1 dengan menganalisis video dan/atau melalui gambar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1meZjNkZPgE
https://www.youtube.com/watch?v=EanBzDl7PQU
https://www.youtube.com/watch?v=fVSRfSCPY-E
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(Kegiatan 2-B) 
Analisis karakteristik Negara Maju dan Berkembang 
melalui objek  gambar di bawah ini *): 

 

 

 

 

sumber :  http://sindonews.com  

 

 

 

 

 

 

www.colombiamegusta.com 

 

 

 

 

 

 

 

*) LK 1 dengan menganalisis gambar dan/atau melalui video 

http://www.colombiamegusta.com/
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LKPD 2: Klasifikasi dan Contoh Negara Maju dan Berkembang 
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Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

mengklasifikasi dan memberikan contoh Negara Maju dan Berkembang 

sesuai dengan prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas / Semester : XII / Genap 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi : Klasifikasi dan contoh Negara Maju dan Negara 

Berkembang 

Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu Klasifikasi dan 

contoh Negara Maju dan Negara Berkembang 

 

Prosedur/Petunjuk/ 
Kerja 

1. Baca tautan dari bahan bacaan dan video di bawah 
ini sebagai sumber bacaan dan referensi untuk 
menyelesaikan LK 2 

2. Saudara klasifikasikan Negara Maju dan Berkembang 
berdasarkan tautan bahan bacaan dari artikel / video 
yang disudah diamati pada kolom yang ada 
(Kegiatan 1) 

3. Berilah tanda simbol dengan pensil berwarna 
berbeda pada peta untuk menentukan 10 (sepeluh) 
contoh negara yang tergolong Negara Maju dan 
Berkembang pada peta dunia yang tersedia 
(Kegiatan 2) 

4. Isikan contoh Negara Maju dan Berkembang 
berdasarkan sesuai benuanya (Kegiatan 3) 

Alat/Bahan/ Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Bahan Bacaan  
 https://blog.ruangguru.com/karakteristik-negara-

maju-dan-berkembang 
 http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi 

9vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x 
https://salamadian.com/negara-maju-negara-

berkembang/ 
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-

contoh-negara-maju-dan.html 
http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-

http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi%209vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x
http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi%209vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x
https://salamadian.com/negara-maju-negara-berkembang/
https://salamadian.com/negara-maju-negara-berkembang/
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-contoh-negara-maju-dan.html
http://www.materibelajar.id/2016/10/pengertian-ciri-contoh-negara-maju-dan.html
http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-dan-berkembang/
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dan-berkembang/ 
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-

dan-berkembang-beserta-contoh/ 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=E8yZIUMVGfc 
https://www.youtube.com/watch?v=-3FSDQUN2DI 
https://www.youtube.com/watch?v=RW4YkjrYm88  
https://www.youtube.com/watch?v=ZYbb7Vr21qs 
Sumber: - 

Kegiatan 

Kegiatan 1 

NO NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

1 

Pendapatan nasional perkapita (PCI) 

 
 
 
 

 

 

 

 

2 

Struktur angkatan kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 

Konsumsi energi perkapita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4 

Beberapa ukuran yang lain 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sharingid.com/perbedaan-negara-maju-dan-berkembang/
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang-beserta-contoh/
https://www.terpintar.web.id/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang-beserta-contoh/
https://www.youtube.com/watch?v=E8yZIUMVGfc
https://www.youtube.com/watch?v=-3FSDQUN2DI
https://www.youtube.com/watch?v=RW4YkjrYm88
https://www.youtube.com/watch?v=ZYbb7Vr21qs
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Kegiatan 2 
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Kegiatan 3 
 

Tentukan Negara Maju dan Berkembang sesuai dengan nama 
Benua di bawah ini 

NO BENUA NEGARA MAJU 
NEGARA 

BERKEMBANG 

1 AFRIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AMERIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
AUSTRALIA 

&  OCEANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 EROPA 
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LKPD 3: Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan  Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi untuk Menganalisis 

Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

sesuai dengan prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas / Semester : XII / Genap 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi : Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan  Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu Menganalisis 

Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan  Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Prosedur/Langkah 
Kerja 

1. Saudara baca dan amati tautan dari bahan bacaan 
dan video di bawah ini sebagai sumber bacaan atau 
referensi untuk menyelesaikan LKPD 3 

2. Saudara tuliskan analisis pembanding sesuai pada isi 
artikel sesuai dengan analisis Saudara yang ada pada 
laman 
http://hasyimibnuabbas.blogspot.com/2012/03/reg
ionalisasi-ekonomi-kawasan-asia.html tentang 
Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan  Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Alat/Bahan/ Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Bahan Bacaan  
https://blog.ruangguru.com/regionalisasi-kawasan-

dunia-berdasarkan-pusat-pertumbuhan-ekonomi 
https://niasrs.wordpress.com/tag/regionalisasi-asia-

tenggara/ 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=w1eRadH6gf0 
https://www.youtube.com/watch?v=SjhjiCiQD20 
https://www.youtube.com/watch?v=D05SstGaSaE 
https://www.youtube.com/watch?v=8NDduehAx_g  

http://hasyimibnuabbas.blogspot.com/2012/03/regionalisasi-ekonomi-kawasan-asia.html
http://hasyimibnuabbas.blogspot.com/2012/03/regionalisasi-ekonomi-kawasan-asia.html
https://blog.ruangguru.com/regionalisasi-kawasan-dunia-berdasarkan-pusat-pertumbuhan-ekonomi
https://blog.ruangguru.com/regionalisasi-kawasan-dunia-berdasarkan-pusat-pertumbuhan-ekonomi
https://niasrs.wordpress.com/tag/regionalisasi-asia-tenggara/
https://niasrs.wordpress.com/tag/regionalisasi-asia-tenggara/
https://www.youtube.com/watch?v=w1eRadH6gf0
https://www.youtube.com/watch?v=SjhjiCiQD20
https://www.youtube.com/watch?v=D05SstGaSaE
https://www.youtube.com/watch?v=8NDduehAx_g
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Sumber: - 

Kegiatan 

 
 
Analisis pembanding sesuai pada isi artikel 
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LKPD 4: Bentuk-bentuk Kerja Sama Negara Maju dan 
Berkembang di Dunia 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

Menguraikan Faktor dan Menentukan Bentuk-bentuk Kerja Sama Negara 

Maju dan Berkembang di Dunias sesuai dengan prosedur/petunjuk kerja. 

Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikann aktivitas sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas / Semester : XII / Genap 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi : Bentuk-bentuk Kerja Sama Negara Maju dan 

Berkembang di Dunia 

Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu menguraikan, 

menentukan dan menguraikan Bentuk-bentuk 

Kerjasama Negara Maju dan Berkembang 

 

Prosedur/Langkah 
Kerja 

1. Baca dan amati tautan dari bahan bacaan dan video 
di bawah ini sebagai sumber bacaan atau referensi 
untuk menyelesaikan LKPD  3 

2. Saudara amati bacaan dari referensi untuk 
memudahkan menguraikan faktor-faktor terjadinya 
kerjasama antar negara di dunia yang ditemukan 
sesuai dengan LKPD 3 (Kegiatan 1) 

3. Saudara tentukanlah bentuk-bentuk kerjasama 
bidang ekonomi yang terjadi setelah melakukan 
pengamatan terhadap video 
https://www.youtube.com/watch?v=wDgqNsyjDdU 
(Kegiatan 2) 

4. Saudara bandingkanlah bentuk kerjasama atara 
Negara Maju dan Berkembang   di dunia berdasarkan 
kolom yang disediakan (Kegiatan 3) 

5. Saudara temukanlah bidang kerjasama bilateral 
Indonesia dan Polandia dengan mengamati 
https://www.youtube.com/watch?v=oKRyoXOY4Ko 
(Kegiatan 4) 

6. Setelah Saudara melakukan aktivitas menganalisis, 

https://www.youtube.com/watch?v=wDgqNsyjDdU
https://www.youtube.com/watch?v=oKRyoXOY4Ko
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uraiakan Badan-badan kerjasama antarnegara 
bidang ekonomi tersebut sesuai pada LKPDnya 
(Kegiatan 5) 

Alat/Bahan/ Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Bahan Bacaan  
https://blog.ruangguru.com/bentuk-dan-lembaga-

kerja-sama-ekonomi-internasional 
http://www.nafiun.com/2013/12/bentuk-kerja-sama-

ekonomi-internasional.html 
https://loop.co.id/articles/bentuk-dan-lembaga-kerja-

sama-ekonomi-internasional/full 
https://www.artikelsiana.com/2015/03/Manfaat-

Bentuk-Kerja-Ekonomi-Internasional.html 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=oKUCRwV0eic 
https://www.youtube.com/watch?v=OMQCjVZVIWg 
https://www.youtube.com/watch?v=VACVbsIkbKE 
https://www.youtube.com/watch?v=sNIZ5fTBYdg  
 
Sumber: - 

Kegiatan 

 
Kegiatan 1 
Faktor Pernyebab Terjadinya kerjasama antarnegara 
 

No 
Faktor Pernyebab Terjadinya Kerjasama 

Antarnegara 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 

https://blog.ruangguru.com/bentuk-dan-lembaga-kerja-sama-ekonomi-internasional
https://blog.ruangguru.com/bentuk-dan-lembaga-kerja-sama-ekonomi-internasional
http://www.nafiun.com/2013/12/bentuk-kerja-sama-ekonomi-internasional.html
http://www.nafiun.com/2013/12/bentuk-kerja-sama-ekonomi-internasional.html
https://loop.co.id/articles/bentuk-dan-lembaga-kerja-sama-ekonomi-internasional/full
https://loop.co.id/articles/bentuk-dan-lembaga-kerja-sama-ekonomi-internasional/full
https://www.artikelsiana.com/2015/03/Manfaat-Bentuk-Kerja-Ekonomi-Internasional.html
https://www.artikelsiana.com/2015/03/Manfaat-Bentuk-Kerja-Ekonomi-Internasional.html
https://www.youtube.com/watch?v=oKUCRwV0eic
https://www.youtube.com/watch?v=OMQCjVZVIWg
https://www.youtube.com/watch?v=VACVbsIkbKE
https://www.youtube.com/watch?v=sNIZ5fTBYdg
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Kegiatan 2 
 
 

 

No 
Bentuk-Bentuk Kerjasama Dunia Sesuai Dengan 

Pengamatan Dari Sumber Video 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Kegiatan 3 
 

 
 
 

BENTUK KERJASAMA 

Negara maju dengan negara maju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Maju dengan Negara Berkembang 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Berkembang dengan Negara Berkembang 
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Kegiatan 4 

 
 
 
 
 
 

Bidang apa saja kerjasama bilateral Indonesia dan 
Polandia sesuai pengamatan video 
https://www.youtube.com/watch?v=oKRyoXOY4Ko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oKRyoXOY4Ko
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Kegiatan 5 

 
 

NO BADAN 
TUJUAN 

BERDIRINYA 
NEGARA 

ANGGOTA 

1 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 
 
 
 

  

4 

 
 
 
 
 
 
 

  

5 
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LKPD 5: Strategi Pembangunan Indonesia untuk Menjadi 
Negara Maju 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi kelompok untuk 

menyajikan Strategi Pembangunan Indonesia untuk menjadi Negara Maju 

sesuai dengan prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas / Semester : XII / Genap 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi : Strategi Pembangunan Indonesia untuk Menjadi 

Negara Maju 

Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi 

kelompok, diharapkan peserta didik mampu 

mengkritisi Strategi Pembangunan Indonesia untuk 

Menjadi Negara maju 

 

 

Prosedur/Langkah 
Kerja 

1. Saudara baca dan amati dengan cemat tautan dari 
bahan bacaan dan video di bawah ini sebagai 
sumber bacaan atau referensi untuk 
menyelesaikan LKPD  5 

2. Saudara kritisi strategi kebijakan pembangunan 
Indonesia untuk menjadi negara maju (Kegiatan 1) 

3. Saudara kumpulkan  berbagai informasi data 
tentang interaksi Indonesia dengan Negara Maju 
dan Berkembang   dalam konteks pasar bebas 
untuk  

4. Saudara susun sebuah makalah tentang interaksi 
Indonesia dengan Negara Maju dan Berkembang   
dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, dan/atau diagram 
(Kegiatan 2) 

5. Buatlahn artikel strategi pembangunan Indonesia 
untuk menjadi Negara Maju (Kegiatan 3) 

Alat/Bahan/ Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Bahan Bacaan  
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Sumber: - 

Kegiatan  

Kegiatan 1 
 

 
MENGKRITISI STRATEGI PEMBANGUNAN 

INDONESIA UNTUK MENJADI NEGARA MAJU 
 

SUMBER BACAAN: 
1. https://blog.ruangguru.com/strategi-

pembangunan-nasional-untuk-menjadi-negara-maju 
2. https://www.beritasatu.com/ekonomi/164869/5-

strategi-jitu-pemerintah-bawa-ri-menjadi-negara-
maju 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.ruangguru.com/strategi-pembangunan-nasional-untuk-menjadi-negara-maju
https://blog.ruangguru.com/strategi-pembangunan-nasional-untuk-menjadi-negara-maju
https://www.beritasatu.com/ekonomi/164869/5-strategi-jitu-pemerintah-bawa-ri-menjadi-negara-maju
https://www.beritasatu.com/ekonomi/164869/5-strategi-jitu-pemerintah-bawa-ri-menjadi-negara-maju
https://www.beritasatu.com/ekonomi/164869/5-strategi-jitu-pemerintah-bawa-ri-menjadi-negara-maju
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Kegiatan 2 
 

Petunjuk pembuatan makalah 
 
- Tema: Interaksi Indonesia dengan Negara 

Maju dan Berkembang dalam konteks pasar 
bebas  

- Penyusunan makalah dilengkapi dengan peta, 
tabel, grafik, dan/atau diagram sesiai tema 

- Terdapat bagian sampul makalah (identitas 
diri, NISN, dan asal sekolah 

- Terdiri dari bagian pengantar, pendahuluan, 
pembahasan dan penutup 

- Melampirkan daftar pustaka sebagai sumber 
resmi penulisan 

- Jenis huruf Time New Roman, HVS ukuran A4 
batas keseluruhan 2 cm, dengan ukuran huruf 
12 

- Dikerjakan secara berkelompok  
- Diselesaikan dalam waktu 4 jam pelajaran 
 
 
Kegiatan 3 
 
Petunjuk pembuatan artikel 
- Ketiklah artikel dengan tema: Strategi 

Pembangunan Indonesia untuk menjadi 
Negara Maju 

- Isi artikel 2-5 halaman sesuai tema 
- Diketik dikertas HVS Ukura  A4,  spasi 1 ½ , 

batas keseluruhan 2 cm, jenis huruf cambria 
ukuran huruf 12 

- Mencantumkan sumber 
bacaan/referensi/daftar pustaka jika ada 

- Buat nama  penulis dibagian depan sampul 
dan asal sekolah 

- Diselesaikan secara berkelompok 
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C. Bahan Bacaan 

1. Negara Maju dan Negara Berkembang 

Sepanjang sejarah tidak ada suatu bangsa atau wilayah yang dapat 

memenuhi kebutuhannya secara mutlak tanpa mengusahakannya dari 

wilayah lain. Ketergantungan antar wilayah akan selalu ada, bahkan 

cenderung semakin meningkat. Kerja sama antar region terjadi karena 

adanya permasalahan dan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi wilayah yang 

bersangkutan secara sendiri-sendiri. Di samping karena adanya peristiwa 

peristiwa dan perkembangan global. Bahkan John Naisbitt (1982) 

meramalkan akan terjadi 10 kecenderungan di sekitar tahun 2000 antara lain 

globalisasi ekonomi. 

Hubungan antar negara yang berbeda tingkat kemajuannya, mempunyai 

kecenderungan negara yang kurang maju secara relatif akan lebih 

bergantung (interdependency) kepada negara maju. Adanya perbedaan 

tingkat kemajuan inilah diantaranya yang menimbulkan pengelompokan 

negara ke dalam klasifikasi tertentu. Berdasarkan tingkat kesejahteraannya 

atau tingkat kemajuan ekonomi dan teknologinya, negara dibagi menjadi tiga 

kelompok besar. Kelompok negara pertama, ialah kelompok negara (blok) 

Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa Barat (negara-negara 

kapitalis). Kelompok negara kedua, ialah blok negara-negara Rusia dan Eropa 

Timur (kelompok negara sosialis, yang sekarang cenderung terpengaruh oleh 

liberalisme Amerika). Kemudian kelompok negara ketiga ialah meliputi 

negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Asia kecuali Jepang, Korea Selatan, 

Singapura, Taiwan, dan China. 

Dalam perkembangan selanjutnya kelompok negara pertama dan negara 

kedua disebut negara-negara maju (developed countries), dan kelompok 

negara ketiga disebut negara-negara sedang berkembang (developing 

countries), atau kadang-kadang karena kemajuannya yang cukup pesat juga 
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disebut kelompok negara sedang berkembang yang sudah berhasil mencapai 

kondisi seperti di negara maju yang disebut negara-negara industri baru 

(NIC/Newly Industrial Countries). 

Menurut de Blij dan Wheeler (2004) negara maju adalah negara yang 

industrialisasi dan urbanisasinya sudah lanjut serta menikmati stAndar 

hidup material yang tinggi, seperti: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, 

Jerman, Jepang, Australia, dan New Zealand. Negara-negara yang 

industrialisasinya belum lanjut dan stAndar hidup materialnya rendah 

adalah negara-negara yang berkembang, seperti: Indonesia, Filippina, India, 

Thailand, Pakistan, Zaire, Meksiko, Chili, dan Argentina. Negara-negara yang 

termasuk NICs antara lain: Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong 

(di bawah kekuasaan China). Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian 

negara-negara berdasarkan tingkat kesejahteraannya.  

Kelompok negara-negara berkembang selanjutnya dibagi ke dalam tiga 

kelompok (Lincolin Arsyad, 1988:7), yakni: 

a. Kelompok negara sedang berkembang berpendapatan rendah; 

b. Kelompok negara sedang berkembang berpendapatan menengah; 

c. Kelompok negara berkembang yang berpendapatan tinggi.  

 

 Berdasarkan pengelompokan tersebut Indonesia dewasa ini tergolong 

antara kelompok kesatu dan kedua, yaitu kelompok negara berkembang 

dengan pendapatan rendah-menengah. 
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1. Kelompok Negara Pertama
    (negara-negara kapitalis)

2. Kelompok Negara Kedua
    (negara-negara sosialis)

3. Kelompok Negara Ketiga
    (negara-negara bekas jajahan)

1. Kelompok Negara Maju
    (Develop Countries)

2. Kelompok Negara Industri Baru
    (Newly Industrial Countries)

3. Kelompok Negara Sedang 
    Berkebang
    (Developing Countries)  

 

Gambar 1. Bagan Pengelompokan Negara Berdasarkan Tingkat 

Perekonomian dan Teknologinya 

 

2. Ciri-ciri Pokok Negara Sedang Berkembang  

Ada 6 ciri pokok negara sedang berkembang (Basic Characteristics of 

Developing Countries), yaitu: 

a. Menghasilkan Barang-barang Primer 

Struktur produksi negara berkembang pada umumnya adalah terdiri dari 

bahan pokok dan bahan makanan (raw materials and foodstuffs), 

terutama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian 

besar penduduk bermatapencaharian di sektor pertanian dan sektor 

primer lainnya, dan hanya sebagian kecil saja yang bekerja di sektor 

produksi sekunder (sektor industri, pertambangan, dan bangunan) dan 

produksi tersier (jasa-jasa: angkutan, listrik, air minum, dan lain-lain). Di 

sektor primer sifatnya masih tradisional, hal ini disebabkan oleh 

langkanya tenaga ahli, faktor produksi tanah dan tenaga kerja (kasar) 

yang melimpah. 
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b. Menghadapi Tekanan Penduduk 

Tekanan penduduk di negara sedang berkembang mempunyai tiga 

bentuk, yaitu: (1) terdapatnya banyak pengangguran di wilayah 

perdesaan (rural under employment); (2) turunnya angka kematian yang 

belum diimbangi dengan turunnya angka kelahiran, sehingga dependency 

ratio semakin meningkat dan tingkat konsumsi rata-rata semakin 

menurun; (3) adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang 

antara wilayah perdesaan dan perkotaan. 

c. Sumberdaya Alam Belum Banyak Dikembangkan 

Di negara berkembang sumberdaya alamnya masih lebih bersifat 

potensial dan belum banyak diaktualisasikan. Hal ini terjadi karena 

kurangnya kapital, tenaga ahli, dan wiraswastawan (enterpreneur). 

d. Mempunyai Penduduk yang Ekonominya Terbelakang 

Penduduk yang ekonominya terkebelakang (backward) mengakibatkan 

kualitas penduduk sebagai faktor produksi adalah rendah, hal ini tampak 

pada rendahnya efisiensi tenaga kerja. Pada umumnya keterbelakangan 

ini menurut Soedjono Abipraja (1985:8) disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu: 

- kekurangan makan dan rendahnya stAndar kesehatan, 

- banyaknya penduduk yang masih buta huruf, 

- kekurangan kesempatan untuk latihan, 

- adanya immobilitas tenaga kerja, dan 

- rendahnya penilaian terhadap kerja. 

e. Kekurangan Kapital 

Masalah kekurangan kapital ini bisa dijelaskan dengan menggunakan 

konsep lingkaran perangkap kemiskinan (vicious circle). Kurangnya 

kapital disebabkan oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi 

disebabkan rendahnya tingkat tabungan. Rendahnya tingkat tabungan 

disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan 
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disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, 

kapital, dan sumberdaya alam. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh 

keterbelakangan penduduk, belum dimanfaatkannya sumberdaya alam 

yang ada secara optimal, dan kurangnya kapital. 

f. Berorientasi Pada Perdagangan Luar Negeri 

Dalam hal perdagangan, negara-negara berkembang biasanya komoditi-

komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi primer. Ekspor komoditi 

primer dilaksanakan bukan karena negara yang bersangkutan mengalami 

surplus, akan tetapi lebih dikarenakan oleh ketidakmampuan mengolah 

komoditi-komoditi tersebut menjadi barang yang lebih berguna. 

Perbandingan produksi yang diekspor (produksi primer) terhadap output 

total adalah tinggi, sehingga bagian dari pendapatan nasional yang 

dihasilkan oleh ekspor biasanya melebihi bagian yang dihasilkan oleh 

investasi dalam negeri. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya di 

negara-negara berkembang diketemukan adanya: 

a. Taraf pembangunan yang masih rendah dan kurang merata. 

b. Adanya keadaan ketidakseimbangan faktor produksi yang menunjukkan 

kurang sesuai antara faktor produksi dan teknologi serta tenaga ahli yang 

mereka pakai, hal ini mengakibatkan tidak memungkinkannya mencapai 

tahap penggunaan secara penuh (full utilization) dari kapital dan tenaga 

kerja secara simultan. 

 

3. Tolok Ukur Penggolongan Negara Maju dan Berkembang 
 

Tolok ukur yang dipergunakan untuk menetapkan tingkat kemajuan 

pembangunan suatu negara ada beberapa, namun belum ada yang dapat 

memenuhi keinginan banyak pihak, dan yang telah ada selalu dapat 

dipertimbangkan. Pada umumnya yang digunakan untuk mengukur 

kemajuan tingkat pembangunan suatu negara sebagai suatu wilayah lebih 



Unit Pembelajaran 

Negara Maju dan  Berkembang 
 

 
 265 

cenderung dari segi ekonomi sebagai indikator yang dominan. Hal ini 

dilandasi oleh pemikiran bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk 

menaikkan taraf hidup masyarakat dan menghilangkan kemiskinan.  

Meskipun kenaikan taraf hidup tidak hanya ditAndai dengan meningkatnya 

pendapatan riil masyarakat (karena harus disertai dengan perubahan-

perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang menghambat 

pembangunan), tetapi pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan alat 

pengukur yang paling dapat dilaksanakan dan lebih mudah memahami. 

Di samping itu ada kecenderungan adanya kemajuan-kemajuan di bidang 

ekonomi akan diikuti oleh kemajuan-kemajuan di bidang lainnya. Dengan 

kata lain, pertumbuhan ekonomi wilayah bukanlah suatu proxy yang buruk 

dari struktur sosial ekonomi masyarakat, dan bisa digunakan sebagai 

penanda awal untuk: mengklasifikasikan tingkat pembangunan, 

mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan membandingkan tingkat 

pembangunan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Adapun ukuran-

ukuran yang digunakan antara lain: 

a. Pendapatan nasional perkapita (PCI); 

b. Struktur angkatan kerja; 

c. Konsumsi energi perkapita; 

d. Beberapa ukuran yang lain. 

 

a. Pendapatan Nasional Perkapita 

Pendapatan nasional perkapita adalah jumlah harga semua barang dan jasa 

yang diproduksi suatu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumlah 

penduduk wilayah itu pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Besarnya 

pendapatan perkapita penduduk sangat tergantung kepada Gross National 

Product (GNP) dan kondisi penduduk wilayah yang bersangkutan, baik dari 

segi jumlah, laju pertumbuhan, maupun komposisinya. Untuk lebih jelasnya 

hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
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PENDUDUK
- Jumlah Penduduk
- Laju Pertumbuhan
- Susunan (komposisi) Penduduk

PCI =
GNP

POPULATION

PRODUKSI
- Sumber daya alam
- Modal dan Tekonologi
- Tenaga Kerja
- Keahlian/Skill
- Leadership
- Teknik Kewiraswastaan

 

 

Gambar 2 Hubungan Antara Income Perkapita, Pendapatan Nasional Kasar 

dan Penduduk 

Keterangan: 

PCI : Pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada suatu kurun 

waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun). 

GNP : Pendapatan nasional kasar yang berupa nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan suatu wilayah selama satu tahun tertentu. 

 

Ada beberapa kelemahan penting dari tingkat pendapatan nasional perkapita 

apabila digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi 

(indeks kesejahteraan) suatu wilayah. Hal ini bisa terjadi karena antar 

wilayah yang satu dengan wilayah yang lain mempunyai perbedaan-

perbedaan, seperti: struktur umur penduduk, corak dan pola pengeluaran 

masyarakat, komposisi pendapatan nasional, metode perhitungan 

pendapatan nasional, distribusi pendapatan masyarakat, dan perbedaan nilai 

mata uang sendiri (kurs) terhadap mata uang asing (biasanya Dollar Amerika 

Serikat, Euro, dan Yen Jepang) yang mempengaruhi dasar perhitungan 

pendapatan nasional perkapita. 
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b. Struktur Angkatan Kerja 

Di negara-negara berkembang sebagian besar angkatan kerja (>50%) bekerja 

pada sektor pertanian dan sektor produksi primer non pertanian. Jan 

Timbergen (1973) mengemukakan bahwa sebagian besar penduduk di 

negara sedang berkembang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan 

yang dapat dianggap sebagai dua produksi utama. Banyaknya angkatan kerja 

di sektor pertanian di samping karena metode pengolahan lahan yang masih 

tradisional juga disebabkan lapangan kerja di sektor non-pertanian tidak 

banyak tersedia. 

Di negara-negara maju penduduk yang bekerja di sektor pertanian umumnya 

sangat kecil (lebih kurang 10%). Hal ini di samping karena diterapkannya 

teknologi tinggi di sektor pertanian yang tidak banyak memerlukan tenaga 

kerja dan hasil pertaniannya sangat elastis (bisa diatur sesuai kebutuhan), 

juga dikarenakan oleh terbukanya lapangan kerja di luar sektor pertanian 

yang memberikan penghasilan yang kurang lebih sama baiknya. 

Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah ada 

kecenderungan semakin menyusut jumlah angkatan kerja yang bekerja di 

sektor primer, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan 

kerja di sektor sekunder dan sektor tersier. Dari berbagai studi dan laporan 

dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa kecenderungan 

semacam itu mulai terlihat walaupun dengan laju kecepatan yang berbeda-

beda (Wheeler, 1981:52). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Amerika serikat terungkap bahwa 

perbandingan persentase angkatan kerja antar sektor menunjukkan adanya 

perubahan dengan pola tertentu, di mana sektor primer yang semula 

persentase angkatan kerjanya paling besar cenderung semakin menurun 

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga akhirnya menjadi 

yang paling rendah. Sementara itu sejalan dengan fluktuasi perkembangan 

industrialisasi dan jasa-jasa, persentase sektor sekunder (industri) dan 
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sektor tersier (jasa) yang semula rendah cenderung semakin meningkat, 

bahkan sektor tersier naik lebih cepat dan akhirnya menjadi yang tertinggi 

dibandingkan dua sektor lainnya. 

 

c. Kebutuhan Konsumsi  Energi 

Konsumsi energi perkapita merupakan jumlah harga seluruh pemakaian 

energi selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang 

bersangkutan pada pertengahan tahun. Ada korelasi yang cukup tinggi antara 

besarnya konsumsi energi, tingkat teknologi dan tingkat pembangunan 

wilayah. Dengan kata lain besarnya konsumsi energi mencerminkan tingkat 

penerapan teknologi dan tingkat penerapan teknologi menentukan tingkat 

pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat 

masuk akal kalau dalam menentukan perkembangan wilayah maka indikator 

ini (tingkat konsumsi energi perkapita) digunakan sebagai salah satu alat 

pengukur. 

Ada beberapa kelemahan penggunaan tolok ukur ini, sebab  penggunaan 

energi juga berkaitan dengan sifat iklim setempat. Daerah yang beriklim 

dingin akan lebih banyak memanfaatkan energi sebagai 

pemanas/penghangat ruang, yang tidak diperlukan di daerah lain. Besarnya 

konsumsi energi di Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Canada lebih dari 

1.500 galon per tahun, Perancis dan Inggris 750-1.500 galon per tahun, dan 

negara-negara Asia umumnya kurang dari 125 galon per tahun. 

 

d. Beberapa Ukuran yang Lain 

Beberapa ukuran lain yang biasanya juga dipakai untuk mengklasifikasikan 

tingkat pembangunan wilayah adalah: (1) angka harapan hidup (life 

expectancy); (2) tingkat gizi makanan; dan (3) angka kematian bayi. 

(1) Angka Harapan Hidup 
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Angka harapan hidup menunjukkan berapa tahun seseorang pada usia 

tertentu masih mempunyai harapan untuk hidup. Ukuran ini dipakai 

dengan asumsi bahwa setiap orang pasti menginginkan dan 

mengusahakan hidup secara sehat dan berumur panjang, baik bagi 

dirinya maupun bagi keluarganya. Meningkatnya angka harapan hidup 

berkaitan erat dengan gizi makanan, kondisi dan fasilitas layanan 

kesehatan, dan unsur-unsur kesejahteraan lainnya, sedang kemampuan 

untuk menyediakan semua fasilitas tersebut berhubungan dengan tingkat 

kemajuan ekonomi yang dicapai. Angka harapan hidup dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Sangat tinggi, 70 tahun atau lebih; 

- Tinggi, 60-69 tahun; 

- Sedang, 50-59 tahun; 

- Rendah, 40-49 tahun; 

- Sangat Rendah, 39 tahun kurang. 

Beberapa negara maju harapan hidup penduduknya mencapai 60 tahun 

ke atas, sedangkan di negara-negara berkembang sebagian besar baru 

mencapai di bawah 60 tahun, bahkan masih ada beberapa tempat di 

antaranya yang mempunyai angka harapan hidup 39 tahun atau kurang. 

Angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2015 ada pada angka 70,8 

tahun. 

 

(2) Tingkat Gizi Makanan 

Tingkat gizi makanan penduduk dapat dilihat dari dua segi, yaitu kualitas 

dan kuantitas bahan makanan yang dikonsumsi penduduk. Umumnya 

jumlah kalori yang dikonsumsi menunjukkan kuantitas makanan, sedang 

jumlah protein hewani yang dikonsumsi menunjukkan kualitas makanan. 

Untuk mencapai taraf kesehatan dan menanggung beban kerja yang 

memadai setiap orang diperkirakan akan memerlukan makanan sekitar 

2400 kalori dan 60 gram protein per hari. Menurut Food and Agricultural 
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Organization atau FAO, syarat minimum gizi yang layak untuk satu orang 

sehari adalah 2.360 kalori. Berdasarkan kelayakan gizi tersebut, 

dikembangkan klasifikasi tingkat gizi sebagai berikut: 

- Gizi tinggi: > 2.900 kalori 

- Gizi cukup: 2.360-2.900 kalori 

- Gizi rendah: 2.000-2.360 kalori 

- Gizi sangat rendah: < 2.000 kalori 

Berdasarkan klasifikasi di atas sebagian besar negara-negara maju 

termasuk dalam klasifikasi gizi tinggi, sedangkan di sebagian besar 

negara berkembang termasuk dalam klasifikasi gizi rendah, bahkan di 

beberapa negara ada yang masuk dalam klasifikasi gizi sangat rendah. 

(3) Angka Kematian Bayi 

Angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah angka yang 

menunjukkan banyaknya kematian bayi yang berumur kurang dari satu 

tahun per 1000 kelahiran pada suatu waktu tertentu (J.A. Palmore, 1977). 

Angka kematian bayi dapat dijadikan tolok ukur tingkat kemajuan 

pembangunan wilayah yang handal, terutama dari segi kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan de Blij: bahwa dari hasil 

berbagai studi demografi, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi 

diperoleh petunjuk adanya kongruensi persebaran wilayah-wilayah 

kemiskinan, kurang gizi, kurang sehat, dan perumahan di bawah standar. 

Pola persebaran unsur-unsur kesejahteraan hidup ini menentukan pula 

persebaran tingkat kematian bayi, karena yang terakhir ini merupakan 

akibat dari semua unsur tersebut. Sering dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya angka kematian bayi di suatu wilayah dapat dipakai sebagai 

barometer tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Angka 

kematian bayi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Sangat tinggi, 175 orang atau lebih; 

- Tinggi, 125-174 orang; 
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- Sedang, 75-124 orang; 

- Rendah, 25-74 orang; 

- Sangat rendah, 24 orang atau kurang. 

 

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka angka kematian bayi negara-negara 

maju berada pada klasifikasi rendah dan sangat rendah, terutama 

Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan New Zealand. Indonesia pada tahun 

2015 pada pada angka 22 per serSedangkan angka kematian bayi yang 

tinggi dan sangat tinggi terdapat di sebagian besar negara Afrika dan 

berada di Asia dan Amerika Latin. Adapun yang tergolong dalam angka 

kematian bayi sedang terdapat di sebagian besar negara-negara di Asia 

dan Amerika Latin, terutama di Amerika Tengah dan Republik Plata. 

4. Pola Pertumbuhan Ekonomi di Negara Maju dan 
Berkembang 

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan hasil produksi (output) dalam 

tingkatan nyata ekonomi, dan diukur melalui angka perubahan hasil 

produksi setiap tahunnya dalam jangka yang panjang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: 

a. Sumber daya alam (SDA). Suatu negara yang sumber daya alamnya 

melimpah, seperti kesuburan tanah, iklim, cuaca, hasil hutan dan 

tambang, akan mempunyai kesempatan yang besar untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

b. Akumulasi modal dan teknologi sangat penting artinya bagi pertumbuhan 

ekonomi, karena dipergunakan untuk mengolah SDA yang masih bersifat 

potensial (belum dimanfaatkan) menjadi SDA yang dapat dipergunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal dan teknologi 

mampu mempertinggi tingkat efesiensi, membuka penemuan baru dan 

meningkatkan kualitas produksi. · 
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c. Sumber daya manusia (SDM) Keberhasilan pembangunan sangat 

ditentukan oleh sumber daya manusia, karena manusia merupakan 

pelaksana pembangunan ekonomi. Semakin tinggi kualitas SDM dalam 

suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas di negara 

tersebut. Sistem sosial dan sikap masyarakat modern lebih terbuka dan 

bersifat positif terhadap perubahan yang secara otomatis ditimbulkan 

oleh pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat 

segera terwujud. 

d. Luas pasar atau pangsa pasar barang dan jasa yang akan dijual kepada 

konsumen memerlukan daerah pemasaran dan pangsa pasar yang tepat, 

baik didalam maupun diluar negeri. Semakin luas daerah pemasaran dan 

pangasa pasar yang dimiliki, akan semakin besar pula peluang untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi 

dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil 

terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih 

besar dari tahun sebelumnya. 

Tabel 3. Perbandingan SDA, Modal dan SDM Negara Maju dan Berkembang 

No Indikator Negara Maju 
Negara 

Berkembang 

1 
Sumber daya 

alam 

Sumber daya alam 

di negara maju 

sedikit 

Sumber daya alam di 

negara berkembang 

banyak 

2 Akumulasi modal 
Memiliki modal 

yang kuat 

Modal yang dimiliki 

untuk pengolahan 

sangat sedikit 

3 
Sumber daya 

manusia 

Sumber daya 

manusia sangat 

sedikit  

Sumber daya 

manusa masih belum 

banyak yang bisa 

untuk mengelola 

sumber daya alam 
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5. Indikator Negara Maju dan Negara Berkembang 
 

Pengelompokkan negara-negara di dunia atas dua kelompok yaitu negara 

maju dan negara berkembang, didasarkan atas beberapa kriteria. Salah 

seorang tokoh yang mengemukakan kriteria di dalam pengelompokkan 

negara-negara di dunia saat ini adalah De Blij. Menurut Beliau, terdapat tujuh 

parameter sebagai patokan umum di dalam mengelompokkan negara- negara 

sebagai negara maju atau berkembang. Ketujuh indikator tersebut adalah: 

a. Pendapatan Nasional Perkapita (Gross National Product/GNP) 

GNP sebagai patokan yaitu dengan cara membagi antara jumlah 

keseluruhan pendatan negara pertahun dengan jumlah seluruh penduduk 

negara tersebut. Apabila hasil baginya lebih dari 10.000 dolar Amerika 

Serikat (U.S $ 10.000), maka negara tersebut dapat dikelompokkan 

sebagai negara maju. Sedangkan apabila kurang dari 80 dolar Amerika 

Serikat (U.S $ 80), maka dikelompokkan ke dalam negara sedang 

berkembang. 

b. Struktur mata pencaharian dari angkatan kerja. 

Jika prosentase angkatan kerja pada sektor yang memproduksi bahan 

makanan pokok lebih besar, maka negara tersebut dikelompokkan 

sebagai negara sedang berkembang. Sedangkan apabila prosentase 

angkatan kerja pada sektor jasa lebih besar, maka negara tersebut 

dikelompokkan sebagai negara maju. 

c. Produktifitas per-tenaga kerja. 

Prouktivitas tenaga perkerja ditentukan dengan cara keseluruhan 

produksi selama satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh angkatan kerja. 

Apabila produktivitas perangkatan kerja tinggi maka tergolong negara 

maju, demikian sebaliknya. 

d. Pengunaan energi per-orang. 

Jika tingkat penggunaan tenaga listrik dan bentuk energi lainnya nya 

tinggi, maka tingkat perkembangan nasionalnya tinggi (negara maju). 
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Namun demikian, indikator ini tidak bersifat mutlak karena bergantung 

pada kondisi iklim negara yang bersangkutan. 

e. Fasilitas transportasi dan komunikasi 

Parameter ini ditentukan dengan cara mengetahui indeks perkapita dari 

pengukuran jalan kereta api, jalan raya, hubungan udara, telepon, radio, 

televisi, dan sebaginya. Jika indeksnya makin tinggi, maka makin tinggi 

pula tingkat perkembangan nasional negara tersebut. 

f. Penduduk melek huruf, 

Tingkat penggunaan kalori perorang, prosentase pendapatan keluarga 

yang digunakan untuk membeli bahan makanan, ataupun jumlah 

tabungan perkapita. 

Adapula sumber lain yang membedakan suatu negara tergolong ke dalam 

kelompok negara maju atau negara berkembang berdasarkan aspek 

kependudukannya. Suatu negara dikelompokkan ke dalam kelompok negara 

berkembang, jika negara tersebut memiliki ciri-ciri kependudukan sebagai 

berikut:  

a. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi 

b. Ketimpangan tingkat pendapatan, pendidikan dan pelayanan 

kesehatan. yang rendah, pendapatan yang mencolok, sehingga standar 

hidup pun rendah. 

c. Angka ketergantungan penduduk tinggi. 

d. Angka pengangguran baik nyata maupun terselubung tinggi. 

e. Tingkat produktivitas rendah. 

f. Ketergantungan pendapatan sangat bertumpu pada sektor pertanian 

dan ekspor mentah. 

g. Pengelolaan informasi sangat terbatas dan pasar tidak sempurna. 

h. Aspek hubungan internasionalnya sangat rapuh. 
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Sedangkan ciri-ciri kependudukan negara maju adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. 

b. Persebaran penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan. 

c. Tingkat kelahiran dan kematian penduduknya rendah 

d. Tingkat buta huruf rendah. 

e. Tingkat harapan hidupnya tinggi. 

f. Pendapatan perkapitanya tinggi. 

g. Penduduk wanita berstatus kawin di atas 19 tahun dan banyak 

menggunakan alat kontrasepsi. 

 

Pada tahun 1997 Bank Dunia (World Bank) membagi negara-negara di dunia 

berdasarkan tingkat pendapatan (income percapita) menjadi empat 

kelompok, yaitu: 

a. Negara-negara berpendapatan rendah (low income) dengan GNP 

perkaitanya U.S $785 

b. Negara berpendapatan menengah (middle income) dengan GNP 

perkapitanya antara U.S $ 785 - 3.125 

c. Negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) dengan 

GNP perkapitanya antara U.S $ 3.125 - 9.655 

d. Negara berpendapatan tinggi (high income) GNP perkapitanya > U.S $ 

9.656. 

 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas, tercatat sebanyak 26 negara 

masuk kedalam kelompok negara berpendapatan tinggi (high income), dan 

dari jumlah 26 negara tersebut, 24 negara berasal dari negara maju, dan 2 

negara lainnya berasal dari negara berkembang di Asia Barat Daya yaitu 

Kuwait dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan tingkat pendapatan, Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB), mengelompokkan negara-negara berkembang menjadi 

tiga kelompok, yaitu: 
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a. Negara paling miskin/ terbelakang (least developed) berjumlah 44 

negara; 

b. Negara sedang berkembang (developing nation) berjumlah 88 negara; 

c. Negara kaya (pengekspor minyak) berjumlah 13 negara. 

 

Negara maju dan berkembang juga dapat dilihat dari kualitas penduduk. 

Kualitas penduduk suatu Negara dapat diukur dengan menggunakan Indeks 

Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Hal 

tersebut telah diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development 

Programme) sejak tahun 1990. Pada dasarnya, IPM mencakup tiga parameter 

pokok yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan (melek huruf atau 

kepandaian membaca dan menulis pada orang dewasa) dan tingkat 

pendapatan perkapita. 

Tabel 4. Indikator Negara Maju dan Negara Berkembang 

NO INDIKATOR NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

1 Pendapatan 
perkapita 
penduduk 
pertahun 

Pendapatan perkapita 
penduduk pertahun $ 
2.000 ke atas (AS $ 
7.000 dan Inggirs $ 
5.500) 

Pendapaan perkapita 
penduduk pertahun 
sebesar di bawah $ 2.000 
(Thailand $ 350 dan 
India $ 150) 

2 Jumlah tenaga 
kerja pada sektor 
lapangan kerja 
primer  
 

Tenaga kerja sebagian 
besar di lapangan kerja 
bidang industri dan 
pertanian modern 

Tenaga kerja sebagian 
besar di lapangan kerja 
pertanian (tenaga kerja 
sektor agraris)  

3 Penggunaan 
sumber tenaga 
mesin dan listrik  

Penggunaan bahan 
bakar sebagai sumber 
tenaga sebesar 1.500 
galon (5678 liter) per 
tahun (Amerika Serikat, 
Timur Tengah dan 
Kanada)  

Penggunaan bahan bakar 
sebagai sumber tenaga 
sebesar 125 galon (473 
liter) per tahun (negara-
negara di Asia)  

4 Harapan hidup 
(Life 
Expentancy) dan 
konsumsi 
makanan 

Sebagian besar harapan 
hidup penduduk 
mencapai 60 tahun 
karena fasilitas 
kesehatan sangat 

Sebagian besar harapan 
hidup penduduk kurang 
dari 60 tahun karena 
fasilitas kesehatan belum 
memadai dan income 
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lengkap sebagai 
dampak dari income 
percapita yang tinggi  

percapita masih rendah  

5 Struktur mata 
pencaharian 
penduduk dan 
penggunaan 
lahan  
 

Mata pencaharian 
penduduk sebagian 
besar di bidang industri 
berat seperti industri 
galangan kapal, 
lokomotif dan pesawat 
terbang  

Mata pencaharian 
penduduk sebagian 
besar sebagai petani. Di 
negara-negara 
berkembang pada 
umumnya penggunaan 
lahan untuk pertanian 
masih sangat luas  

6 Indeks statistik 
negara (indeks 
teknologi dan 

indeks 
demografi)  

 

Teknologi yang 
digunakan sudah 
sangat maju dan GNP 
tinggi (Libia sebesar $ 
5.530,00). Kondisi 
demografisnya/kualitas 
penduduknya 
mendukung dan posisi 
geografis sangat 
menguntungkan  
 

Teknologi yang 
digunakan belum terlalu 
maju dan masih 
menggantungkan kepada 
negara maju, GNP rendah 
(Venezuela $ 2.280,00 
dan Jamaica $ 1.110,00). 
Kondisi 
demografis/kualitas 
penduduknya belum 
mendukung dan posisi 
geografisnya belum 
terlalu menguntungkan  
 

 

Pada dasarnya penggunaan kriteria atau dasar-dasar penggolongan tersebut 

sangat tergantung pada kegunaan atau kepentingan yang ada. Artinya jika 

kita membutuhkan data tentang tingkat kemajuan perekonomian atau 

kesejahteraan suatu negara, maka dapat kita gunakan pengelompokkan 

negara berdasarkan tingkat pendapatan (income percapita). Demikian pula 

dapat kita gunakan kemajuan teknologi dan perekonomian untuk 

mengetahui suatu negara termasuk negara maju atau bukan. 

 

6. Faktor Penyebab Terjadinya Kerja Sama Antar Negara 
 

Setiap kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat didasarkan pada 

perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara.  
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a. Adanya Perbedaan Antar negara 

Kondisi suatu negara tidak akan sama dengan negara lain. Perbedaan yang 

mendasar terletak pada kondisi geografis dan potensi masing-masing negara. 

Perbedaan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kerja sama antar 

negara. Berikut adalah perbedaan-perbedaan yang mendorong kerja sama 

antar negara. 

(1)  Perbedaan sumber daya alam. 

Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik 

dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit 

sumber daya alam. Contohnya Indonesia yang kaya akan sumber daya 

alam berupa bahan baku industri, namun sebaliknya negara Arab Saudi 

sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri, padahal kebutuhan 

mereka akan bahan baku sangat besar Dengan demikian negara-negara 

yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerja sama 

dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar 

kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.  

(2)  Perbedaan iklim dan kesuburan tanah.  

Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara 

lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman yang bisa tumbuh. 

Seperti halnya Indonesia dan beberapa negara lain yang beriklim tropis, 

curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur dapat menanam padi, 

kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara di Eropa yang 

beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga 

mereka harus memperolehnya dari negara-negara yang mempunyai 

iklim tropis.  

(3)  Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara 

maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki 
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kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

dibandingkan negara-negara berkembang seperti di Afrika dan sebagian 

Asia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat 

melakukan kerja sama dengan negara-negara maju. Dengan demikian 

melalui kerja sama ini negara-negara berkembang dapat meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologinya. 

(4)  Perbedaan ideologi 

Perbedaan ideologi antarsuatu wilayah negara dengan negara lain dapat 

memicu konflik antar negara bahkan menjadi konflik internasional. 

Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerja sama, 

sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya negara 

seperti Hongkong yang memisahkan diri dengan RRC yang berideologi 

komunis, memerlukan kerja sama dalam bidang politik dengan negara 

yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan 

agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja 

perundingan. 

 

b. Adanya Kesamaan Antar Negara 

Kondisi dan potensi yang dimiliki suatu negara disamping memiliki 

perbedaan dengan negara-negara lain, namun juga memiliki kesamaan-

kesamaan dalam aspek tertentu. Adanya kesamaan kondisi yang dimiliki oleh 

dua negara atau lebih, dapat mendorong terjalin kerja sama antar kedua 

belah pihak. Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerja sama 

antar negara. 

- Kesamaan sumber daya alam 

Adanya kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat 

mendorong terbentuknya kerja sama antar negara. Misalnya beberapa 

negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerja sama yang 

diberi nama OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). 

- Kesamaan keadaan wilayah (kondisi geografis) 
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Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi 

geografis yang sama sering mengadakan kerja sama untuk 

kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. 

Misalnya negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara 

membentuk kerja sama melalui organisasi ASEAN, dan sebagainya. 

- Kesamaan ideologi 

Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong 

suatu negara melakukan kerja sama. Sebagai contoh NATO (North 

Atlantic Treaty Organization) adalah kerja sama negara-negara di 

Atlantik Utara yang berideologi liberal. Selain itu, negara-negara yang 

tidak memihak pada blok Barat ataupun blok Timur membentuk kerja 

sama dalam organisasi Nonblok. 

- Kesamaan agama 

Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara 

untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya OKI (Organisasi 

Konferensi Islam), yaitu kelompok organisasi negara-negara Islam. 

 

7. Bentuk-bentuk Kerjasama 
 

a. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Antar Negara 

Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan, kerja sama ekonomi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Kerja Sama Ekonomi Bilateral 

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi antara satu 

negara dengan negara tertentu. Kerja sama tersebut hanya melibatkan 

dua negara. Contoh: pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan 

Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. 

2. Kerja Sama Ekonomi Multilateral 



Unit Pembelajaran 

Negara Maju dan  Berkembang 
 

 
 281 

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak 

negara. Kerja sama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kerja sama regional dan kerja sama internasional. 

- Kerja sama regional 

Kerja sama regional adalah kerja sama antara beberapa negara dalam 

satu kawasan seperti ASEAN, MEE, dan lain-lain. 

- Kerja sama internasional 

Kerja sama internasional adalah kerja sama antara negara-negara di 

dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contoh: IMF, ILO, OPEC, 

dan lain-lain. 

 

b. Badan-Badan Kerja Sama Antarnegara di Bidang Ekonomi 

Dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi internasional, dibentuklah 

badan-badan kerja sama ekonomi internasional. Berikut ini bentuk-bentuk 

badan kerja sama antarnegara yang penting bagi Indonesia. 

1. Badan Kerja Sama Regional 

- ASEAN ( Association of South East Asian Nation Nation) 

ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama 

regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 

tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, 

yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada 

perkembangannya, lima negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei 

Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung 

dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan 

melibatkan komite di berbagai bidang.  

- AFTA (ASEAN Free Trade Area Area) 

AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah forum kerja 

sama antarnegara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah 
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perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan 

bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif 

perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan 

biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota 

ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992. 

Berikut ini beberapa tujuan AFTA, yaitu : 

a)  Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN. 

b) Meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar 

ASEAN. 

c)  Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. 

 

- APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation Cooperation) 

APEC merupakan forum kerja sama negara di kawasan Asia Pasifik 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan 

investasi di antara sesama negara anggota. Keberadaan APEC atas 

prakarsa Bob Hawke (perdana menteri Australia). Tujuan dari APEC 

tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan 

kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan 

terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Untuk negara 

anggota yang termasuk dalam kategori negara maju, kawasan bebas 

dan terbuka harus sudah terealisasi paling lambat 2010. Untuk 

mencapai tujuannya, APEC dalam melakukan kegiatannya selalu 

berlandaskan pada prinsip kesepakatan bersama yang sifatnya tidak 

mengikat, dialog terbuka, serta prinsip saling menghargai pandangan 

dan pendapat seluruh anggota. Keputusan yang diambil oleh APEC 

dibuat berdasarkan konsensus dan kesepakatan yang sifatnya 

sukarela. Indonesia merupakan salah satu negara pencetus APEC. 

Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC II 

di kota Bogor pada tahun 1994. Keikutsertaan Indonesia dalam forum 

APEC diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 
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perekonomian nasional, investasi, dan perdagangan internasional. 

Selain itu, keanggotaan Indonesia juga diharapkan dapat 

memperlancar dan mempererat kerja sama nonekonomi antarsesama 

negara anggota pada tingkat bilateral maupun multilateral. 

- EU (European Union Union) 

European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerja sama regional 

di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU 

berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian 

komunitas energi atom (European Atomic Energi Community) dan 

komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Lembaga-lembaga 

tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi 

yaitu Masyarakat Eropa (ME) dan kemudian pada tahun 1993 menjadi 

Uni Eropa. Kegiatan Uni Eropa pada awalnya hanya terbatas di bidang 

perdagangan. Akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota Uni 

Eropa, berkembang pula bentuk kerja sama itu. Kerja sama tersebut 

adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan 

perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini 

dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, sebuah perjanjian 

untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi 

sesama negara anggota Uni Eropa. Anggota Uni Eropa terdiri atas 27 

negara. Negara-negara anggota UE terdiri atas: Irlandia, Inggris, 

Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Austria, Belgia, Luksemburg, 

Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Ceko, 

Hongaria, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia, 

Rumania, Bulgaria. 

 

- EFTA (European Free Trade Area Area) 

EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi 

antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara 
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anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, 

dan Portugal. 

- ADB ( Asian Development Bank Bank) 

ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 

1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah 

untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun 

dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa 

pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. 

 

2. Badan Kerja Sama Ekonomi Multilateral 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerja sama ekonomi 

multilateral adalah kerja sama ekonomi antara dua negara atau lebih yang 

tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu. Organisasi multilateral 

yang paling besar adalah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB adalah 

organisasi internasional yang dianggap sebagai induk organisasi 

internasional lainnya. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, ditandai 

dengan penandatanganan Piagam PBB oleh negara anggotanya. Tujuan 

utama PBB adalah menjamin perdamaian dunia, menjamin berlakunya hak 

asasi manusia, serta berusaha meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial 

masyarakat di seluruh dunia. Untuk melaksanakan perannya di seluruh 

dunia, PBB membentuk lembaga perwakilan melalui Dewan Ekonomi dan 

Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC). ECOSOC dalam menjalankan 

tugas-tugasnya dibantu oleh organisasi-organisasi khusus PBB yang erat 

kaitannya dengan tugas-tugas dewan. Berikut ini organisasi khusus PBB yang 

berada di bawah ECOSOC maupun yang ada kaitannya dengan dewan 

tersebut. 
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- IMF ( International Monetary Found) 

IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan 

internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem 

keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 

1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, AS. IMF didirikan 

dengan beberapa tujuan berikut ini:  

 Meningkatkan kerja sama keuangan atau moneter internasional 

dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang 

berimbang. 

 Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu 

terciptanya lalu lintas pembayaran antarnegara. 

 

 Menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami 

defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai IMF, maka kegiatan-kegiatan 

utama IMF terdiri atas hal-hal berikut ini. 

 Memonitor kebijakan nilai tukar uang negara anggota. 

 Membantu negara anggota mengatasi masalah yang berkaitan 

dengan neraca pembayaran. 

c) Memberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan kapasitas institusi serta sumber daya manusianya. 

 Bantuan juga diberikan untuk mendesain dan 

mengimplementasikan kebijakan  makroekonomi serta 

perubahan struktural yang relatif. 

 

- IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development ) 

IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan 

organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk 
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tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 

dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IBRD berusaha 

mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada 

para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan.Pinjaman 

yang dibiayai oleh IBRD hanya ditujukan untuk proyekproyek yang 

positif. 

 

- WTO ( World Trade Organization ) 

WTO atau organisasi perdagangan dunia adalah organisasi 

internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu 

lintas perdagangan antarnegara serta mengatasi perselisihan 

perdagangan antarnegara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai 

pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT 

me-rupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang 

dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk 

mengurangi hambatan perdagangan antarnegara dengan 

memerhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi 

perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 

Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini 

berjalan berdampingan dengan WTO. WTO didirikan untuk 

melaksanakan tugas-tugas berikut ini: 

 Memantau pelaksanaan perjanjian dagang. 

 Mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. 

 Sebagai forum negoisasi perdagangan dan aktif menangani setiap 

konflik perdagangan yang terjadi. 

 Memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara-negara 

berkembang. 

 Melakukan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya. 

 

- FAO (Food and Agriultural Organization Organization) 
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FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan 

dan pertanian. FAO didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dan 

berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk 

meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan 

persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. 

Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas 

keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. 

 

- IFC ( International Finance Corporation Corporation) 

IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan 

bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin 

pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri 

ke negara-negara sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 

1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat. 

- ILO ( International Labour Organization Organization) 

ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas 

mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh 

Liga Bangsa-Bangsa Melalui Traktat Versailes (Treaty of Versailles) 

pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar 

kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan 

pada keadilan sosial. ILO sebagai salah satu organisasi perburuhan 

dunia akan memperjuangkan hal-hal berikut ini. 

 Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). 

 Standar hidup yang lebih baik. 

 Kondisi kerja yang manusiawi. 

 Kesempatan kerja. 

 Keamanan ekonomi. 
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- UNDP ( United Nations Development Program ) 

UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan 

sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan 

terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP 

dibentuk pada bulan November 1965. 

- UNIDO (United Nations Industrial Development Organization 

Organization) 

UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan 

untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara 

berkembang yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program 

latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO didirikan pada 

tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Selain 

organisasi-organisasi ekonomi di atas terdapat pula organisasi 

internasional lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan 

tetapi organisasi tersebut tidak berada di bawah naungan PBB. 

Berikut ini bentuk-bentuk lembaga internasional di bidang ekonomi. 

- OPEC ( Organization of Petroleum Exporting Countries) 

OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC 

didirikan atas prakarsa lima negara produsen terbesar minyak dunia, 

yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, pada pertemuan 

tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di 

Wina, Austria. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini. 

 Menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara 

anggota. 

 Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. 

 Menstabilkan harga minyak dunia. 

 Menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-

negara anggota. 
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OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional dan 

menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara 

konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak 

internasional adalah melalui penentuan kuota (batas tertinggi) 

produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Misalnya, 

apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara 

anggota OPEC mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC 

lain dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk 

menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Dalam 

perdagangan internasional, OPEC menguasai 55% minyak dunia. 

Karena itu OPEC memegang peranan penting dalam masalah 

perminyakan internasional, terutama dalam hal menaikkan dan 

menurunkan tingkat produksinya. Di samping itu OPEC juga terlibat 

aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional serta 

koservasi lingkungan. Negara-negara anggota OPEC antara lain Arab 

Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Uni Emirat Arab, Qatar, 

Alberia, Indonesia, Aljazair, dan Lybia. 

- OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development 

Development) 

OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerja sama 

ekonomi dan pembangunan. OECD didirikan pada tahun 1961. Tujuan 

OECD adalah membentuk kerja sama ekonomi antarnegara anggota. 

Anggota OECD antara lain Amerika Serikat, Autralia, Austria, Kanada, 

Jepang, Meksiko, Denmark, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, 

Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Slowakia, Polandia, Selandia Baru, 

Inggris, Luksemburg, Irlandia, Ceko, Portugal, Belgia, Korea Selatan, 

Finlandia, Hongaria, dan Yunani. 
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8. Masalah yang dihadapi Negara Berkembang 
  

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Seperti juga negara 

berkembang lainnya, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sama. 

Kemiskinan terjadi di mana-mana, jumlah pengangguran meningkat, tingkat 

kecerdasan masyarakat masih rendah, dan distribusi pendapatan tidak 

merata.  

Di kota besar seperti Jakarta, keadaan seperti ini sudah menjadi 

pemAndangan umum. Banyak orang yang hidup kurang beruntung terpaksa 

hidup sebagai pemulung sampah. Oleh karena pendapatan yang diperoleh 

sangat rendah, anaknya tidak dapat disekolahkan sehingga tingkat 

kecerdasan anak tersebut tidak berkembang. Hal ini juga menimbulkan 

kesenjangan ekonomi yang tajam antara orang yang berpenghasilan tinggi 

dan orang yang berpenghasilan rendah.  

Masalah-masalah yang sering dialami oleh Negara Berkembang, diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Masalah Kemiskinan 
 

Kemiskinan merupakan perwujudan keadaan serta kekurangan. Setiap 

negara memilik ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan negara 

lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahun 

ke tahun pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase 

penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi 

silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM 

untuk minyak tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin 

sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. 

Subsidi untuk minyak tanah masih dipertahankan agar masyarakat 

berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah. 
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b. Keterbelakangan 

Masalah keterbelakangan sangat berhubungan dengan masalah kualitas 

sumber daya manusia. Disamping itu, masalah keterlebakangan sangat 

erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan 

kesehatan, kurang terpeliharanya fasilatas-fasilitas umum, dan rendahnya 

disiplin masyarakat.  

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintahan Indonesia 

berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dengan 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Persentase alokasi dana untuk 

pendidikan pada anggaran APBN setiap tahunnya ditingkatkan. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu sekolah yang kekurangan sarana dan 

prasarana belajar, seperti gedung sekolah yang rusak, buku-buku 

pelajaran yang kurang dan murid-murid yang memerlukan bantuan biaya 

sekolah. 

c. Pengangguran 

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan 

ekonomi adalah masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Masalah 

pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara jumlah angkatan 

kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini biasa terjadi 

karena negara yang bersangkutan sedang mengalami masa transisi 

perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara 

industryi. Akibatnya angkatan kerja yang tersedia berada di sector 

agraris, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia menuntut keahlian 

di sektor industri.  

Negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat 

daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Untuk mengatasi masalah 

pengangguran, pemerintahan melakukan pelatihan kerja sehingga tenaga 

kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. 

Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK). 
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Melalui program ini diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan 

bakat dan keahlian untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri. 

d. Kekurangan Modal 

Kekurangan modal adalah satu cirri setiap negara yang sedang 

mengalami proses pembangunan ekonomi. Kekurangan modal tidak 

hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga menyebabkan 

kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan. 

Perkembangan zaman dan modernisasi di sektor perekonomian 

memerlukan modal yang besar. Negara berkembang mengalami kesulitan 

yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan 

dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Untuk mengatasi 

kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik dari dalam 

maupun luar negeri. Misalnya BUMN menawarkan saham kepada 

investor agar bersedia bekerjasama. Dengan meningkatkan investasi, 

diharapkan tabungan permintahan juga meningkat. Jika tabungan 

pemerintah meningkat, modal yang dikumpulkan pun akan lebih banyak. 

e. Ketidakmerataan hasil pembangunan 

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang adalah melaksanakan 

pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pendapatan. 

Contohnya di Indonesia, perekonomian terkonsentrasi di kota-kota besar, 

terutama di pulau jawa. Sementara itu, dilihat dari hak penguasaan sector 

industry, perekonomian didominasi oleh kurang lebih 200 konglomerat. 

Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang terlau terpusat kepada 

negara sehingga potensi daerah kurang diperhatikan.  

Melalui perubahan sistem perundang-undangan pemerintah Indonesia 

mulai memperbaiki sistem perekonomian negara. Sistem perundang-

undangan yang memihak praktik monopoli mulai dihapus. Di samping itu, 

untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat 

dan daerah, diberlakukan undang-undang otonomi daerah. Daerah diberi 

kebebasan untuk mengembangkan potensi dan pemerintah pusat tidak 
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lagi terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga pemerintah 

daerah. 

 

9. Masalah yang dihadapi Negara Maju 
 

Pada hakikatnya negara maju merupakan negara yang berkecukupan dan 

sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Seperti halnya negara Jepang sudah 

terkenal dengan masyarakatnya yang disiplin dan teratur. Seluruh sarana 

jalan telah diatur sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, begitu pun gedung-

gedung pencakar langitnya dibangun dengan teratur. Meskipun sudah 

terbiasa dengan budaya disiplin dan hidup dengan teratur, tetapi tetap saja 

negara-negara maju seperti Jepang juga menghadapi berbagai masalah 

ekonomi.  

Masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tenaga kerja negara berkembang masuk ke negara maju 

Negara maju memiliki pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan 

berangka satu (zero population growth) sehingga negara maju 

kekurangan tenaga kerja. Meskipun di negara maju peraturan 

ketenagakerjaan sudah baik, tetapi tetap saja arus masuk tenaga kerja 

dari negara berkembang ke negara maju membawa dampak negative. Hal 

ini disebabkan perbedaan budaya antara penduduk asli dan penduduk 

pendatang. Dampak negative itu diantaranya, terjadi bentrokan fisik atau 

konflik sosial lain antara penduduk asli dan penduduk pendatang. 

b. Produk negara berkembang masuk ke negara maju 

Produk negara berkembang banyak masuk kenegara maju. Globalisasi 

ekonomi menyebabkan hambatan perdagangan antar negara semakin 

berkurang. Produk negara berkembang seperti dari Cina dan Taiwan 

banyak beredar dipasar negara Eropa sehingga konsumen lebih banyak 

memiliki pilihan produk. Produk cina dan Taiwan tidak kalah bersaing 

dari segi inovasi maupun kualitasnya. Produk-produk cina dan Taiwan 
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biasanya lebih murah sehingga dapat mengancam produk-produk eropa 

yang biasanya lebih mahal harganya. 

c. Investasi negara maju masuk ke negara berkembang 

Banyak pengusaha dari negara maju yang menanamkan investasi di 

negara berkembang. Mereka berusaha menghindari pajak yang tinggal di 

negaranya sendiri dan berusaha untuk menghemat biaya produksi. 

Disamping itu, negara berkembang merupakan pasar potensial bagi 

produk-produk dari luar negeri. Jika pengusaha dari negara maju 

membuka perusahaan di negara berkembang, tentu akan lebih 

mendekatkan diri dengan konsumen. Hal ini jelas akan lebih 

mempermudah sistem pemasarannya. Akibat langsung dari pengusaha 

negara maju yang berinvestasi di negara berkembang adalah 

menurunnya tingkat investasi di negara maju tersebut..  

d. Kerusakan lingkungan meningkat 

Negara maju mengklaim bahwa negara berkembanglah yang banyak 

membuat kerusakan lingkungan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena 

memang sebagian besar negera berkembang belum memiliki peraturan 

yang jelas mengenai pencemaran lingkungan. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak sepenuhnya benar karena banyak juga pengusaha dari negara maju 

yang mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya untuk keperluan 

produksi. Bahkan, ada pengusaha dari negara maju yang mengambil 

sumber daya alam dari negara berkembang tanpa memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

 

10. Dampak Kerjasama Antar Negara bagi Indonesia 
 

 

Pada dasarnya semua bentuk kerja sama ekonomi bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan bersama negara anggotanya. Oleh karena dunia sedang 

menghadapi pasar, bebas, setiap organisasi telah mempersiapkan diri 

menghadapi perubahan ekonomi regional  maupun global yang berlangsung 
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sangat cepat. Bukan hal yang baru apabila ada anggapan bahwa sebentar lagi 

kawasan Asia Pasifik dan bahkan kawasan dunia tidak dapat dipisahkan. Mau 

tidak mau semua negara harus sepakat dengan perekonomian yang terbuka, 

mendukung perdagangan bebas serta berusaha mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan masa depan yang stabil, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Dari berbagai kerja sama ekonomi yang diikuti Indonesia, 

ada yang membawa dampak positif dan negatif. 

a. Dampak Positif 

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah menjalin kerja sama 

dengan negara-negara lain di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. 

Dampak positif yang bisa diperoleh dari adanya kerja sama ekonomi 

dengan luar negeri sebagai berikut.: 

- Mendorong proses pembangunan nasional. 

Proses pembangunan membutuhkan faktor-faktor pendorong, salah 

satunya adalah modal. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia bisa 

memperoleh pinjaman modal dari negara sahabat dan lembaga 

ekonomi dunia. Jenis pinjaman yang banyak dimanfaatkan adalah 

pinjaman lunak. Pinjaman ini berbunga rendah dan jangka waktu 

pengembalian relatif lama. Pinjaman ini digunakan untuk membangun 

infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. 

Setelah dibangun infrastruktur tersebut, kegiatan ekonomi bisa 

meningkat. Dengan demikian, kerja sama ekonomi telah mendorong 

proses pembangunan di Indonesia. 

- Semakin diakuinya Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. 

Bangsa Indonesia menjalankan prinsip luar negeri bebas aktif. Melalui 

kerja sama ekonomi, Indonesia dapat berperan aktif dalam pergaulan 

dunia. Indonesia dapat menyuarakan kepentingan ekonomi nasional 

dalam berbagai organisasi dan perundingan-perundingan 

internasional. 
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- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi perdagangan 

Sebab utama Indonesia melakukan kerja sama perdagangan dengan 

negara lain adalah mempero, teleh keuntungan dan spesialisai. 

Meskipun Indonesia dapat memproduksi barang yang sama jenisnya, 

tetapi ada kalanya Indonesia mengimpor karena harganya lebih 

murah. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu ketika Indonesia mampu 

menghasilkan produk dengan harga lebih murah, Indonesia bisa 

mengekspor ke negara lain.  

Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini 

disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di 

setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerja sama ekonomi. Sehingga 

dalam kerja sama tersebut perlu dibuat aturan per-dagangan yang 

menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian adanya 

aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor dan 

menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya 

posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat.  

- Meningkatnya devisa negara. 

Kerja sama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan 

dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan 

ekspor barang. Semakin luas pasar akan semakin banyak devisa yang 

diperoleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan 

negara. Kerja sama ekonomi, terutama perdagangan merupakan 

penyumbang devisa negara. Devisa diperoleh dari ekspor migas 

(minyak dan gas) dan nonmigas. Cadangan devisa yang besar akan 

memperkuat perekonomian negara. 

- Meluasnya lapangan kerja 

Kerja sama ekonomi telah berdampak postif pada perluasan lapangan 

kerja. Misalnya, melalui investasi langsung (Foreign Direct 

Investment). Perusahaan asing yang mendirikan pabrik di Indonesia 

akan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Contoh lain adalah 
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berdirinya usaha-usaha berbasis ekspor, yaitu usaha kerajinan tangan, 

mebel, dan kaus tangan yang bersifat padat karya. 

- Memperoleh transfer teknologi modern dan pendamping teknis. 

Indonesia melakukan kerja sama dengan negara maju untuk 

mendapatkan bantuan teknis dan pendamping. Misalnya, dalam 

proyek pembangunan bendungan, Indonesia meminta bantuan ahli 

teknik dari BelAnda. Bantuan ini bermanfaat meningkatkan kualitas 

teknik bangunan. 

 

b. Dampak Negatif 
 
Tidak selamanya kerja sama ekonomi antar negara bisa menguntungkan 

semua negara anggota. Kerja sama antar negara juga dapat memberikan 

kerugian bagi negara-negara yang terlibat. Dampak negatif yang ditimbulkan 

atas kerja sama ekonomi antar negara, antara lain sebagai berikut. 
 
- Ketergantungan pada Negara Lain. 
 

Kerja sama ekonomi antar negara dapat berwujud dalam bantuan 

modal dari negara lain. Namun demikian, dengan banyaknya pinjaman 

modal dari luar negeri dapat membuat suatu negara selalu tergantung 

pada bantuan dari negara lain. Ketergantungan perekonomian dalam 

negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri dapat 

menyebabkan suatu negara kurang mandiri. Kondisi seperti ini 

mempengaruhi kewibawaan dan kedaulatan negara dari pengaryh 

dan tekanan negara lain. 
 
- Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia. 

Sikap ketergantungan yang semakin besar pada negara lain, dapat 

menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan 

terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Adanya keterlibatan pihak asing dalam pengambilan 

kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian 

suatu negara. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 298 

mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat merugikan 

kepentingan rakyat. 

- Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia. 

Alih teknologi yang timbul dari kerja sama ekonomi antar negara 

memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal 

ini terjadi tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya 

terjadi banyaknya pengangguran. 

- Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif. 

Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong 

masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal 

ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Selain itu tidak 

adanya hambatan dalam kerja sama ekonomi dapat mendorong 

masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit Pembelajaran 

Negara Maju dan  Berkembang 
 

 
 299 

PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Pada bagian ini ini memuat contoh pembahasan soal-soal UN dengan topik 

karakteristk Negara Maju dan Berkembang beserta contoh Negara 

negaranya. Soal-soal yang dibahas ini muncul pada di UN tiga tahun terakhir 

yang dijawab oleh peserta didik. Selain itu, pada bagian ini memuat 

pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam 

bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika 

mengembangkan soal pada Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Pembelajaran ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian 

ini, sehingga dapat terampil mengembangkan soal HOTS yang mengacu pada 

indikator pencapaian kompetensi secara tepat. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Materi karakteristik, klasifikasi, contoh Negara Maju dan Berkembang 

muncul pada soal UN ditiga tahun terakhir. Berdasarkan analisasi PAMER UN, 

materi ini sederhana namun kurang berhasil dijawab oleh peserta didik 

dilingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal materi soal UN 2017 

dan 2016. 

 

Soal UN Tahun 2017  

1. Negara-negara maju pada huruf X, Y, dan Z seperti gambar adalah …. 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 300 

 

A. Amerika Serikat, Portugal, dan Korea Utara 

B. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang 

C. Amerika Serikat, Belanda, dan Taiwan 

D. Kanada, Inggris, dan Korea Selatan 

E. Belanda, Portugal, dan Jepang 

 

Kunci Jawaban: B. Amerika Serikat, Prancis dan Jepang 

- Tanda X (Amerika). Contoh negara maju Amerika Serikat dan Kanada 

- Tanda Y (Eropa). Contoh negara maju Prancis, Belanda, Portugal dan 

Inggris 

- Tanda Z (Asia). Contoh negara maju Jepang, Korea  Selatan 

Yang menjadi kata kunci berada pada simbol (Z) itu merupakan wilayah 

Kepulauan Jepang yang dekat dengan  Samudera Pasifik.  

 

Soal UN Tahun 2016  

2. Ciri-ciri suatu negara: 

(1) Komoditas ekspor dari sektor primer; 

(2) Laju pertumbuhan penduduk tinggi; 

(3) Angka harapan hidup tinggi; 

(4) Ketergantungan import dari produk industri; 

(5) Mata pecaharian umumnya di sektor industri; 

 

Karakteristik negara berkembang terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Kunci Jawaban: B. (1), (3), dan (4) 

Berdasarkan pernyataan karakteristik negara maju dan berkembang, 

dapat ditentukan dari beberapa karakteristik yang menjadi indikator 

diklasifikasikan sebagai negara maju dan negara berkembang. 
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Negara Maju 

- Komoditas ekspor dari sektor sekunder dan tertier; 

- Laju pertumbuhan penduduk rendah; 

- Angka harapan hidup tinggi; 

- Pendapatan perkapita tinggi; 

- Tingkat kelahiran dan kematian rendah; 

- Import dari produk primer sebagai bahan baku; 

- Penggunaan berbasis IPTEK 

- Mata pencaharian umumnya di sektor industri dan jasa. 

 

Negara berkembang: 

- Komoditas ekspor dari sektor primer; 

- Laju pertumbuhan penduduk tinggi; 

- Angka harapan hidup rendah; 

- Pendapatan perkapita rendah; 

- Tingkat kelahiran dan kematian tinggi; 

- Ketergantungan import dari produk industri; 

- Penggunaan IPTEK masih rendah 

- Mata pencaharian umumnya di sektor pertanian. 

 

 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian komptensi yang diturunkan dari komptensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar saudara dapat 
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melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya; contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS. 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 5. Kisi-kisi Soal HOTS Materi Karakteristik Negara Maju dan Berkembang; 
serta Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.4 Menganalisis 

karakteristik 
negara maju 
dan negara 
berkembang 
dalam 
konteks pasar 
bebas 

Negara maju 
dan negara 
berkembang 

 

Karakteristik 
negara maju 
dan negara 
berkembang 
dalam konteks 
pasar bebas 

 

Disajikan 
pernyataan/wa
cana, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
karakteristik 
negara maju 
dan negara 
berkembang 
dalam konteks 
pasar bebas 

1 L4 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

JenisSekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Sofyanto 

KOMPETENSI DASAR  

Buku Sumber : 
Ramadhandika, 
Bagas. Mozaik 
Geografi 
SMA/MA Kelas 
XII. Jakarta: 
Yudhistira  

 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

 
Aplikasi 

 
Penalaran 

3.9  Menganalisis 
karakteristik negara 
maju dan negara 
berkembang dalam 
konteks pasar bebas 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Negara RRC, India, Amerika Serikat (AS) 

dan Indonesia dengan Jumlah penduduk 

terbesar di dunia. AS diklasifikasikan 

sebagai negara maju yang tergabung 

sebagai anggota G-8. India 

diklasifikasikan sebagai negara 

berkembang yang tergabung pada 

kerjasama SAARC.  

 

Berdasarkan pernyataan di atas, 

karakteristik Negara Maju dan 

Berkembang kedua negara tersebut ialah 

…. 

A. AS berorientasi pada produk primer 

dan Indian pada produk tersier 

B. Potensi SDA bagi AS sebagai melalui 

impor dan India sebagai komoditas 

ekspor 

C. Penerapan ekonomi dumping bagi AS 

dan ekonomi bebas bagi India 

D. AS dengan angka harapan hidup 

rendah dan India angka harapan 

hidup tinggi 

E. Pengelolaan aneka industri pertanian 

kacang-kacangan di AS dan India 

mengelola aneka industri jagung 

 

LINGKUP MATERI 

Negara maju dan Negara 

berkembang 
 

MATERI 

Karakteristik Negara maju 
dan Negara berkemang 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan 
pernyataan/wacana, 
peserta didik dapat 
menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam 
konteks pasar bebas  
 
 
 
 

  

PAKET - … 
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 
Kelas   : XII 
Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 6. Kisi-kisi soal HOTS materi Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.5 Menganalisis 

karakteristik 
negara maju 
dan negara 
berkembang 
dalam 
konteks pasar 
bebas 

Negara maju 
dan negara 
berkembang 

 

Regionalisasi 
Kawasan Dunia 
Berdasarkan 
Pusat 
Pertumbuhan 
Ekonomi  

Disajikan 
pernyataan/wa
cana, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
Regionalisasi 
Kawasan Dunia 
Berdasarkan 
Pusat 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

2 L4 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

TahunPelajaran 2018/2019 

JenisSekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Sofyanto 

KOMPETENSI DASAR  
3.9  Menganalisis 

karakteristik negara 
maju dan negara 
berkembang dalam 
konteks pasar bebas 

Buku Sumber : 
Ramadhandika, 
Bagas. Mozaik 
Geografi 
SMA/MA Kelas 
XII. Jakarta: 
Yudhistira 

 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

 
Aplikasi 

 
Penalaran 

 
 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan peta dibawah ini 

 

 
Berdasarkan peta di atas, analisis  
a. Latar belakang adanya kawasan yang 

diarsir warna hijau dan merah  
b. Bentuk organisasi kerjasama dan 

anggota regionalisasi kawasaan tersebut 
c. Hubungan dengan pusat pertumbuhan 

ekonomi dunia 
d. Interaksi Indonesia dengan negara maju 

dalam konteks pasar bebas 

LINGKUP MATERI 

Negara maju dan Negara 

berkembang 
 

MATERI 

Regionalisasi Kawasan 
Dunia Berdasarkan Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

 

Kunci 
Jawaban 

Lampiran INDIKATOR SOAL 

Disajikan peta, peserta didik 
dapat menganalisis 
Regionalisasi Kawasan 
Dunia Berdasarkan Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi  
 

  

  

PAKET - … 
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Kunci Jawaban Uraian 
a. Latar belakang adanya kawasan pertumbuhan negara-negara maju yang dialami (Kanada, 

Amerika Serikat Perancis, Jerman, Italia, Inggris dan Jepang) karena mengalami krisis 
minyak dunia pada 1973 dan resesi dunia yang terjadi selanjutnya. Perkumpulan pejabat 
keuangan dan kepala pemerintahan untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi dan 
politik dunia saat itu sampai saat ini 

b. G8 sebagai perkumpulam kerjasama negara-negara maju yang beranggotakan Kanada, 
Amerika Serikat Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Inggris dan Jepang 

c. Hubungannya G-8  dan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan membentuk forum 
konsultasi bagi Negara-negara berkembang yang tergabung di G-20 yang mengalami 
kendala/permasalahan keuangan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara 
bagi anggotanya. 

d. Adanya G-8 sebagai kumpulan negara maju dapat dimanfaatkan Indonesia untuk 
berinteraksi dalam keaanggotaanya di G-20 untuk mendukung menghadapi pasar bebas di 
dunia untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi 
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KESIMPULAN 

Unit yang dikembangkan berdasarkan pada KD 3.4 Menganalisis 

karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar 

bebas dan 4.4 Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan Negara 

Maju dan Berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan 

peta, tabel, grafik, dan/atau diagram di kelas XII. Berdasarkan KD 

pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu 

mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD 

keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik memiliki 

keterampilan dalam membuat makalah . Hal ini berarti Saudara perlu 

memberikan ruang dan waktu kepada untuk interaksi Indonesia dengan 

Negara Maju dan Berkembang dalam konteks pasar bebas dalam 

mengembangkan kreativitasnya. 

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang saintifik, dengan 

diskusi melalui tiga kali pertemuan. Model ini yang dapat membekalkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika 

implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang 

dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. 

Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan mengindentifikasi 

terlebih dahulu. 

Dengan materi di atas, dapat mendorong dan memfasilitasi peserta didik 

untuk menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan 

dengan negara lain. Sebagai contoh aplikasi di dunia nyata yaitu adanya 

kebijakan khusus bagi Indonesia yang dilakukan Arab Saudi terhadap jumlah 
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orang Indonesia untuk melaksanakan Ibadah Haji di Mekkah dan Madinah. 

Selain itu, adanya penggunaan  Visa khusus bagi yang melaksanakan kegiatan 

umroh ataupun berwisata ke Negara lain.  

Berkaitan dengan penilaian, materi ini muncul dalam instrumen tes UN 

selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level 

kogintif mulai C2  sampai C3 (L2). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan 

bahwa peserta didik memahami materi ini dengan baik. Lebih dari itu, 

Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan materi ini pada 

tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi 

peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian 

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 
 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 
 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 
1 Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar 
    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan baik     
5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas 
    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja peserta 
didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan baik     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik     

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total     

 
 

Keterangan 
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = sangat memuaskan 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total  x 100 
                      40 
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Keterangan Umpan Balik 
 

Skor Umpan Bali 

< 70 

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang Unit ini dan mendiskusikannya 
dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70 - 79 

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik 

>90 

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan Unit ini 
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PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan dalam paket unit 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi acuan Saudara dalam 

mengembangkan pembelajaran Kewilayahan 

Selanjutnya, pengembangan pembelajaran yang Saudara rancang perlu 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan wilayah 

setempat .  

Saudara perlu menindaklanjuti unit-unit ini bekerjasama dengan  guru-guru 

Geografi lainnya pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

yang tergabung dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

di Zona masing-masing.  

Kegiatan MGMP  dapat dikembangkan untuk mengkaji dengan baik semua 

komponen yang terdapat dalam unit pembelajaran agar dapat 

mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Selain itu, Saudara dapat 

mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.  

Selanjutnya, unit-unit pembelajaran yang Saudara kembangkan diharapkan 

dapat membantu Saudara dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan 

umum langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara 

perlu menjabarkan aktivitas pembelajaran yang masih berupa skenario ke 

dalam langkah-langkah pembelajaran yang lebih rinci, detail, dan operasional. 

Demikian pula soal-soal tes atau ujian yang merupakan instrumen penilaian 

perlu terus dikembangkan agar berorientasi HOTS.  

LKPD dalam unit-unit ini juga disajikan untuk mendampingi peserta didik 

mencapai kompetensi dan mengkontekstualkan materi yang dipelajari 

sehingga Saudara diperkenankan untuk menyesuaikan alokasi waktu 

pembelajaran saat menerapkan di kelas. Selain itu, Saudara dapat 
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mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang disajikan di unit 

pembelajaran untuk mengembangkan pada topik-topik lainnya.  

Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu merefleksi dan 

mengevaluasi keefektifan, keberhasilan, serta permasalahannya. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

bersama guru lainnya agar dapat segera ditemukan alternatif pemecahannya 

sehingga menjadi pengalaman mengajar terbaik. Oleh karena itu, tuliskan 

pengalaman belajar terbaik Saudara  dalam bentuk karya tulis best practice 

atau lainnya.  Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal, 

sekaligus dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan 

keprofesian.  

Akhirnya, kami mengaharapkan saran, masukan, atau usulan konstruktuif 

demi penyempurnaan paket unit pembelajaran ini.   
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LAMPIRAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA/MA 

KELAS X 

 
KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian,serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami pengetahuan dasar 

geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.1 Menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi 
pada kehidupan sehari-hari 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, pengindraan jauh, dan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa bumi 

3.3 Memahami langkah-langkah 
penelitian ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 

4.3 Menyajikan hasil observasi 
lapangan dalam bentuk makalah 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto,dan/atau video 

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta, 
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bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

3.5 Menganalisis dinamika litosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.5 Menyajikan proses dinamika 
litosfer dengan menggunakan 
peta, bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

3.6 Menganalisis dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.6 Menyajikan proses dinamika 
atmosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

3.7 Menganalisis dinamika hidrosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.7 Menyajikan proses dinamika 
hidrosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

 
 
KELAS XI 
 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami kondisi wilayah dan 

posisi strategis Indonesia 
sebagai poros maritim dunia 

4.1 Menyajikan contoh hasil 
penalaran tentang posisi 
strategis wilayah Indonesia 
sebagai poros maritime dunia 
dalam bentuk peta, tabel, 
dan/atau grafik 

3.2 Menganalisis sebaran flora dan 
fauna di Indonesia dan dunia 

4.2 Membuat peta persebaran flora 
dan fauna di Indonesia dan 
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berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

dunia yang dilengkapi gambar 
hewan dan tumbuhan endemik 

3.3 Menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 
kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

4.3 Membuat peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 

3.4 Menganalisis ketahanan pangan 
nasional, penyediaan bahan 
industri, serta potensi energi 
baru dan terbarukan di 
Indonesia 

4.4 Membuat peta persebaran 
ketahanan pangan nasional, 
bahan industri, serta energi baru 
dan terbarukan di Indonesia 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia 
untuk perencanaan 
pembangunan 

4.5 Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk peta, tabel, grafik, 
dan/atau gambar 

3.6 Menganalisis keragaman budaya 
bangsa sebagai identitas 
nasional berdasarkan keunikan 
dan sebaran 

4.6 Membuat peta persebaran 
budaya daerah sebagai bagian 
dari budaya nasional 

3.7 Menganalisis jenis dan 
penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, 
dan pemanfaatan teknologi 
modern 

4.7 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi bencana 
wilayah setempat serta strategi 
mitigasi bencana berdasarkan 
peta tersebut 

 

 

 

KELAS XII  

 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3 Memahami, menerapkan,  
menganalisis dan  mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 

4 Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 
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kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami konsep wilayah dan 

pewilayahan dalam perencanaan 
tata ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan 
penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 

3.2 Menganalisis struktur keruangan 
desa dan kota, interaksi desa dan 
kota, serta kaitannya dengan 
usaha pemerataan pembangunan 

4.2 Membuat makalah tentang usaha 
pemerataan pembangunan di 
desa dan kota yang dilengkapi 
dengan peta, bagan, tabel, grafik, 
dan/atau diagram 

3.3 Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata guna lahan 
dengan peta dan/atau citra 
pengindraan jauh serta Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

4.3 Menyajikan peta tematik 
berdasarkan pengolahan citra 
pengindraan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

3.4 Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

4.4 Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram  
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